
  واللباب الفاخرواللباب الفاخر  العباب الزاخرالعباب الزاخر

  لصاغانيلصاغانيلل  
  هـ 650لحسن بن محمد الصغاني المتوفّـى ا

يقع العباب في ثمانية وعشرين جزءاً على عدد حروف اللغة.   .المؤلفة في القرن السابع الهجري من نوادر معاجم اللغة العربية
ز الصغاني بتحقيق مفرداته، وتوثيق مصادرها، وتمييز ما ويمتا .أوراقها، لتفاوت عدد مفردات كل باب إال أنها تتفاوت في عدد
 ( أو للصحابي، أو للتابعي، غير مقلد أحداً منصلى هللا عليه وسلم  الحديث: ما كان منه منسوباً للنبي ) في معاجم اللغة من

ات، ذاكراً أسامي خيل العرب المتقنين الثق أصحاب التصانيف، ولكن مراجعاً دواوينهم، معتاماً أصح الروايات، مختاراً أقوال
 وداراتها، وفرسانها وشعرائها، آتياً باألشعار على الصحة، غير مختلة، وال مغيرة وال وسيوفها، وبقاعها وأصقاعها، وبرقها

  .مداخلة

 أَجأ

.  ابن األعرابي: أَجأ: فَرَّ
ب المذكر والمؤنث من تأليفه، وأنشد المرئ وأَجأُ: أحد جبلي طيء؛ واآلخر سلمى، وأَجأُ مؤنث، قال ذلك ابن األنباري في كتا

 القيس: 

ِلَم العاَم جـاَرهـا أبَت   يَن َهض  لها من ُمقَاتِلِ  فََمن    أِجأ أن تُس    َشاَء فَل 

 وإنما صرفها لضرورة الشعر. ومن العرب من ال يهمزها، فحينئذ موضع ِذكرها الحروف اللينة.
، وسلمى: لسائر طيء، وتزعم العرب أن أَجأُ في األصل كان اسم رجل وكان عاشقاً وقال ابن الكلبي: أَجأُ: لبني نبهان خاصة

تجمع بينهما، وأنهم آخذوا فُصلبوا على هذه األجبُل تعني أَجأُ وسلمى والعوجاء،  -سلمى وكانت العوجاء ?وهي امرأة أخرى
يَت األجبُل بأسمائهم. وقال محمد بن حبيب: أَجأُ هو ابن عبد الحي عَ  ِشَق بنت حام بن ُجّمى من بني عمليق بن حام، وهي فُسّمِ

والَحَدثان والُمِضّل فأدركوهم  -أولى امرأة ُسّميت سلمى فهرب بها أِجأُ فاتّبعها اخوتها منهم الغميم وفََدك وفائد ?يعني فَي داً 
ووضعوه على الجبل اآلخر فُسّمي بالجبلين فأخذوا سلمى ففقئوا عينيها ووضعوها على أحد الجبلين فُسّمي سلمى وكتفوا أَجأُ 

 أَجأُ.

 أزأ

 الفّراء: أَزأُت عن الحاجة: ِكع ُت عنها، وقال األصمعي: أَزأ ُت غنمي: أشبعتُها.

 أوأ

 : شجر، الواحدة: آءة، قال زهير ابن أبي سلمى يصف ناقته: -آء ?على وزن عاع

َل منها فوَق َصع ل   كأنَّ  ح   الظَّلمان ُجؤُجُؤهُ َهواهُ  من  الرَّ

نـى أَصكَّ  وم   له  ُمَصلَّم  األُذُنَي ن أج  ـّيِ تَـنُـّ  وآءُ  بالـّسِ

ر آءةً أَُوي ئَة، قال: فلو قلت من اآلء كما قلَت من الثوم َمثَامة لقلت: أرض مأءة، ولو اشتُقَّ من ه وُحكي عن الخليل أنه كان يُصغِّ
تَّق من القََرظ فيُ  ع كما يُش  ِدُم به طعام، ويقال من ذلك: أؤتُه باآلء؛ مفعول لقيل: َمؤوء مثال َمعُو  قال: َمق روظ إذا كان يُدبَغ به أو يُؤ 

أي فانقلبت الياء ألفاً   مثل َعوَعع ، فقُلبت الهمزة األخيرة ياء فصار أو 
أأ  أًى؛ واألصل أو  وإن بَنيَت من آءة  مثل جعفر لقلت أو 

ِكها وانفتاح ما قبلها، وإنما انقلبت ألفاً ألن ؛ وليس على جهة التخفيف القياسي  لتحرُّ هذا قلب محض كقلب الهمزة ياء في جاء 
 الذي أنت فيه ُمخيَّر إن شئت خفَّفَت وإن ِشئَت حقَّقَت.

 ً  : حكاية أصوات، قال: -وآء  ?أيضا

ً  إِن   راً فقد القيَت مدَِّرعا ِه إب ل  وال َشاءُ  وليس  تَل َق َعم   من َهّمِ

فَل  لَِجب  َجّم  صَ  في َمُع في حافاتـه بالليل  واهلُـهُ َجح   آءُ  يُس 



 أيأ

ئَتِِه، يريد، كهيئته.  الكسائي: بعض العرب يقول: كأي 

 ْ  بَأْبَأ

 بأبأُت الصَّبي: إذا قلت له: بأبي أنت وأمي، قال: 

رة  َداَجي تُهُ  وصاحبِ  ي تُهُ   ذي ِغم  َدَجي تُه َزجَّ  بالقوِل واز 

تُـهُ  بأبأتُهُ    أتى الحيَّ وَما آَذي تُه حتّى  وإن  أبـى فَـدَّي 

 والبؤبؤ: األصل، قال: 

بُوح الَكَرم   في   بُؤبُِؤ المجِد وبُح 

 ً  : رأس المكحلة. وبدن الجرادة بال رأس وال قوائم. وإنسان العين. وبحبوحة كل شيء: بؤبؤه.-والبؤبؤ ?أيضا
نّور.-البؤبُؤ ?مثال السرور ُر الّسِ  : العاِلم والبأباُء: َزج 

.ويقا  ل: أنا بأباؤها: أي عالمها. وقال األموي: تبأبأُت: إذا عدوَت، وقال األحمر: بأبأ: أسَرع 

 بَتَأ

 بَتَأ بالمكان وبَتَاً: إذا أقام به.

 َ  بََدأ

ًء: ابتدأُت به. وبدأُت الشيَء: فعلته ابتداًء. وبََدأ هللا تعالى الخلق وأبدأهم: بمعنى. وتقول: فَعََل ذلك ًء  بدأُت بالشيء بَد  داً وبًد  َعو 
َده على بَدئه: إذا رجع في الطريق الذي جاء منه. وفالن ما يُبدئ وما  ِئه وفي عودته وبدءته. ويقال: رجع َعو  ِدِه وبَد  وفي عو 

َت منها إلى غيرها.  يُعيد: أي ما يتكلم ببادئة  وال عائدة. وقال أبو زيد: أبدأُت من أرض إلى أخرى: إذا َخَرج 
ُء: السي يَاُن: الذي يليه في السؤدد، قال أوس ابن َمغراء السعدي: والبد   د األول في السيادة، والثُّن 

تانا إذا  تَرى َمع َشراً نَب كي ِلَميِّتِِهم وال  تََولّى وُهم  يَب ُكوَن َمو 

أُهـمُ  ثُن يانُنا ُؤُهم    اِن  أتاُهم  كان بَـد   ثُنيانـا ان  أتانا كان وبَد 

أُهُم". ويروى: "ترى ثنانا  إذا ما جاء بَد 
، قال َطَرفَةُ بنُ   فان وُجفُون  ، مثال َجف ن  وأج  ء  ُع أب َداء  وبُُدو  ر، والَجم  َءةُ: النَِّصي ُب من الَجُزو  ُء والبَد   العَب د:  والبَد 

لَتِ   أي َساُر لُـق ـمـاَن اذا وُهمُ    الشَّت َوةُ أب داَء الُجُزر   أغ 

سّي.أي َساُر لُقمان ثمانية و ُزَعةُ وَعمار  وُحَمَمةُ الدَّو   هم: بِي ض وُطفَي ل وُذفَافَةُ وثَُمي ل  وَمِلك  وفُر 
ُجُل: اذا جاء به، قال َعبيُد بُن األبرص:  َدأ الرَّ  والبَديُء: األمُر البَديع، وقد أب 

َل منـهـا اِن   لُها  تَُك َحالَت  وُحّوِ   فال بَِديء  وال َعِجي بُ  أه 

: َحِري ُم البئِر البَديء َخمس   والبَِديُء: ن  ، وفي حديث سعيِد ابِن الُمَسيَّب بن َحز  البئُر الذي ُحِفَرت  في اإلسالم وليست  بِعاديَّة 
 وعشروَن ذراعاً وفي القليِب َخمسوَن ذراعاً.

ء  على فَع ل  وبادي ُل، ومنهُ قَولُهم: افعَل هُ بادي بَد  ُء والبَديُء ايضاً: األوَّ "  والبَد  ، والياُء من "بادي  َل شيء  : أي أوَّ بَِديء  على فَِعي ل 
َزه لكثر االستعمال على ما نذكره في باب الُمع تَّل ِان  شاء هللاُ  ِب. هكذا يتكلَّمون به، وربَّما تَركوا َهم   ساكنة  في موضع النَّص 

َل. َل أوَّ ءة  أي: أوَّ  تعالى. ويُقال أيضاً: اف عَل ه بَد ءةَ ذي بَد 
رو  الشيباني.و لَة، قالها أبو َعم  ه  أة ال تُؤَكل وإذا فُتَّت  صارت  مثَل الّسِ ءةُ: نَب ت  مثُل الَكم   البَد 

ي وغيِره. م  ءةُ والبَُداءةُ ايضاً بالَمّد: أي لَك أن  تَب َدأ قبل غيِرَك في الرَّ ءةُ والبُد  لُُهم: لَك البَد   وقَو 
: ُجُل فهو َمب ُدوء  بَة، وقال:  وقد بُِديَء الرَّ  إذا أَخذَه الُجَدريُّ أو الَحص 

  يُصافُِح من لَِهيِب ُسهاِمها مّما  بُِدئَت  َظواِهـُر ِجـل ـِدهِ  فكأنَّما



ِر والَمدِّ -وبَِداَءةُ األمِر  ِة: البِدايَةُ -بالَكس  ُل العامَّ ، وال تُقاس على الغََدايا والعَ -: اب تداؤه. وقَو  ن  شايا؛ فإنَّها مؤازاةً للنِّهاية: لَح 
 َمس موعة  بخالف البِداية.

ل ، وفي ُجع ِفّي : بَدَّاُء بن َسع د بن عمرو بن ذُه  ر  وهو ِكن ديٌّ بن َمّراَن بن  وقال ابُن َحبِيَب: في كن َدة: بَدَّاُء بُن الَحارِث بن ثَو 
لَبَة بن ُمعاوية بن سَ  لَة: بَّداُء ابن فِت يَان بن ثَع  بَثَاَن بن زاِهر بن ُجع ِفّي، وفي بَِجي  : بَّداُء بن عاِمر ابن َعو  ث، وفي ُمَراد  ع د ابن الغَو 
ف. ُرو  ِء َمص  : فَعّال  من البَد  يرافّيِ: بَّداء  . قال ابن الّسِ  ُمراد 

كيُب يَُدلُّ على افتتاح الشيء.  والتَّر 

 بَذَأ

تَها. وبََذأت   ُجَل بَذ ًء: إذا رأيَت منه حاالً َكِره  ُت بَذَأ ُت الرَّ آتُهُ. وبَذَأ ُت األرَض: ذََمم  بَل ه العيُن ولم تُع ِجب ك َمر  ًء: إذا لم تَق  ه َعي ني بَذ 
عى بها. ض  بَذيئة : ال َمر  ه، وأر  َمد  عاها، وكذلك الموضع: إذا لم تَح   َمر 

َرأة  بَِذيَّة : تُذ َك في الُمع تَّلِ إن شاء هللا تعالى.  وام 
ُل عاِمر بن َشَراِحي َل الشَّع بِّي: إذا نعَُظَمت  الَحل قَةُ فإنَّما هي ِبذاء  ونِجاء.وباَذأ تُه ُمبَاَذأةً وبِذَ  تُه، ومنه قَو   اًء: فاَحش 

ر هذه اللغة عندي باَب الُمع تَّل َكذكري المرأةَ البذيَّةَ ثَمَّ؛ فُهما ع ضع ِذك  ندي من واد  واحد. ولوال أنَّ األزهريَّ قال: بَاذَأ تُه لكان َمو 
ماد.  والتركيب يدلُّ على ُخروج الشيء عن طريقة اإلح 

 بََرأ

، كقول النبي  -ُمن َصَرَف خالد بن الوليد  -صلّى ّللّاُ عليِه وَسلَّم-تقول: بَِرئُت إليك من كذا: أي أنا بري  منه فال عتَب لَك عليَّ
، وذلك أنَّه   دُ من بني َجذيَمةَ: اللهمَّ إنّي أب رأُ إليَك مّما صنَع خال -رضي ّللّا عنه تَين  اللُهمَّ إني أَبرأُ إليَك مّما صنَع خالد ، قالها مرَّ

لَمنا، وذلك أنَّ الكفّار كانوا يقولون للنَّبي  : الّصابِئ، -صلّى ّللّا عليه وسلَّم-لّما غشيهم َجعَلوا يقولون َصبَأ نا َصبَأ نا أرادوا أس 
َض إذ بَلَغني.-صلّى ّللّا عليه وسلَّم- وجعل خالد يقتُُل ويأِسُر، فلّما بلََغ النبيَّ  ه به ولم أر   ما فعَل رفَع يَدي ه وقال، أراد: لم أَ أ ُمر 

 ويقال: برئُت منك ومن الدُّيون والعيوب براءةً.
ًء   ءً -بالضمّ -وبرئُت من المرض بُر  بَ -بالفتح-، وأهل الحجاز يقولون: بََرأ ُت من المرض بَر  ل: يب َرأُ بفتح ، ويقول ُكلُهم في المستَق 

َء، قال: ولم يجيء فيما الُمه همزة  فَعَل ُت أف عُُل، أراد: فيما ال جاُج: وقد َرَووا: برأُت من المرض أبُرؤ بُر   ُمهمزة  الراء، وقال الزَّ
الن  بارئاً من وفاؤه وعينهُ صحيحتاِن، قال: وقد استقصى العلماُء باللُّغة هذا فلم يِجدوا إالّ في هذا الحرف. ويقال أصبَح ف

 مرِضه، وأبَرأَه هللاُ تعالى من المرض.
ًء  ً -وبََرأ هللاُ الخلَق بَر  ِت العرب همزها، وقرأ نافع  وابُن ذكواَن على األصِل قولَه -ايضا ، وهو الباريُء، والبَِريَّةُ: الخلُق؛ وقد تََرك 

ز.تعالى)َخي ُر البَِريئة(و)َشُر البَِري ئة(، وقال الفّراءان  أُِخذ لُها غيُر الَهم   ِت البَِريَّةُ من البرى وهو التراب فأص 
أ تُه تَب رئةً.  وأب رأ تُه مّما لي عليه، َوبرَّ

 : قُت رةُ الصائد، والجمع بَُرأ ، قال األعشى يصُف الحمير: -بالضمِّ -والبُرءةُ 

َرّدها مِ  بَُرأ  مثُل الفَسيل بها  َعي ناً من السيِف َريَّةً  فأو   الُمكمَّ

ً و َدران في األصل مثل َسِمَع َسَماعا َمعان ألنَّهما َمص  أ ُت من كذا، وأنا بََراء  منه وَخالء  منه، ال يُثَنَّياِن وال يُج  ، فاذا قلَت:أنا تَبَرَّ
ً -بَريء  منه وَخليٌّ منه ثَنَّي َت وَجَمعَت وأنَّثَت وقلَت في الجمع: نحُن منه بَُرءآُء مثُل فَقيه  وفُقهاء؛ وِبراء   مثُل َكريم وِكرام؛  -ايضا

ا، وأب راء  مثُل َشريف وأش راف؛ وأب ِرياُء مثُل نَصيب  وأنِصباء؛ وبريئون؛ وامرأة  بَريئة ، وُهما بَريئتان، وُهنَّ بَريئات وبَراي
 وَرُجل  بَريء  وبُراء  مثُل َعجيب وُعجاب.

يَت  بذلك -بالفتح-والبََراُء  ؤ القََمر من الشمس، وقال أبو عمرو: البََراُء: أوُل يوم  من الشَّهر، وقد : أوُل ليلة  من الشَّهِر َسّمِ ِلتَبَرُّ
ا " و  ر، وهذا ينُصُر القوَل األول، وقد َسمَّ  ب" بََراًء.-13أب َرأ: اذا َدَخَل في البََراء. وأّما ابُن البََراء: فهو أوُل يوم  في الشَّه 

تَب َرأ ُت ما عنَدَك.وبَاَرأ ُت َشريكي: اذا فاَرق تَه. وباَرأَ  تب َرأُت الجاِريَةَ. واس    الَرُجل امرأتَه. واس 
 والتركيب يدّل على الَخل ق، وعلى التَّباُعد عن الشيء وُمزايَلَِته.

 بََسأ

: ال تمنَُع الحاِلَب. وأب َسأني  تَأنَسَت به. وناقة  بَسوء  ئاً وبُُسوًء: اذا اس  ُجل وبَِسئُت به بَس  فالن  فَبَِسئ ُت به. والتركيُب بََسأ ُت بالرَّ
 يدل على األُنس بالشيء.

 بشأ



، قال خالُد بن زهير الُهذَلي: -بالفتح والَمدِّ -بَشاَءةُ  ِضع   : َمو 

ُف راحت  ليلةً بعُذوبِ  اذا  ُرَوي َد واش ربوا ببَـشـاءة   ُرَوي دَ    الُجد 

ُء: نقيُض السُّرعة، ويقال: لم أف عَل هُ بُط   أى بََطأ: البُط  بُوع ، تقول منه: بَُطَؤ -مثال بُش رى-َء يا هذا وبُط  َر في لُغِة بني يَر  : أي الدَّه 
، وال تقل  أب َطيُت وقد استَب َطأتَُك، ويُقال: ما أبطأَ بَك وما بَطَّأَ بك بمعنًى. وتَبَ  اَطأَ الرجل في َمجيئَُك وأب َطأ ت إلانَت فأنت بَطيء 

آَن ذا خروجا وبُط   آَن ذا ُخروجاً: أي بَُطَؤ ذا خروجاً، فُجِعلَِت الفتحةُ التي على بَُطؤ في نُون بُطأن حين أدَّت  عنه مسيره. وبَط 
ةُ الطاء إلى الباء، وإنما صّح فيه النقُل ألّن معناه التَّعجب أي ما أبطأه.  ليكون علماً لها ونُِقلَت  ضمَّ

: أب طأَ القوُم: اذا كانت دوابهم.  ابو زيد 

 بََكأ

أُ بكأً، قال سالمةُ ابن جندل: -بالفتح-الناقةُ أو الشاةُ  بكأت  : أي قل لبنها تبك 

نى ِلَمرتَِعـهـا يُقال بُِسها أد  لوبِ  ولو  َمح  كء  ُكلُّ َمح    تَعادى بِبَك 

ًء وبَكاَءةً -بالضم -وكذلك بَُكَؤت تبكؤُ  ينق  بِكاء  وبكايا على ترك وزاد ابو زيد  بُكأً فهي بَكيئ  وبَكيئَة ؛ وأ-بالفتح والمدِّ -بُُكو 
 :  الهمز، قال ابو ُمكعت  األسديُّ

  الفَقاِر بِِمعوِل الجّزارِ  َضربَ   المرُء َمفِرَق خِالـه فَلَيضربَنَّ 

لَنَّ   وتَب ـُكـؤنَّ ِلـقـاُحـهُ  ولَيأ ِزلَنَّ   صبِـيَّهُ ِبـَسـمـارِ  ويُعَلِّ

، أي قلَّة الكالم، وفي حديث عمرانَّه -صلّى هللاُ عليه وسلَّم-ومنه حديث النبّيِ  رضي هللاُ -قال:" نحُن معاشر األنبياء فينا بَك كء 
؟ فقالوا:نعم، فقال: غلَّ القوُم؛ أي خانوا في القول، ومعناه: تكذيبهم -عنه : انه سأل جيشاً هل يثبت لكم العدوُّ قدر حلب شاة  بكيئة 

 فيما زعموا من قلَّةثبات العدو لهم.
 : نبات كالجرجير، الواحدةُ بكأَة ، وعند بعضهم هوالبَكا والواحدةُ بَكاة .-بالفتح-البَككءُ وقال اللَّيث: 

 والتركيب يدلُّ على نقصان الشيِء وقلتِه.

 بََوأ

أ ُت منزالً: أي  نزلته، وأبَأتُه الَمبَاَءةُ: منزُل القوِم في كل موضع .ويَُسمى ِكناُس الثَّور الوحشّي مباَءةً، وكذلك معِطُن االبل. وتَبَوَّ
تَ  ُت به، واس  ن ُت له فيه. وأبَأ ُت بالمكان: أقَم  أ ُت له منزالً: بمعنًى، أي َهيِّأ ت هُ ومكَّ أ تُه منزالً وبَوَّ بَاَء المنزل: أي اتََّخَذه منزالً وبَوَّ

ء    َحَسُن البيئة.: أي بحالة سوء، وإنَّه لَ -مثال بِي عَة  -َمبَاءةً. وتَبَّوأَ: نزل وأقام. وهو ببيءة َسو 
تُه نحوه. َح نحوه: أي َسدَّد  م  أ ُت الرُّ  وبَوَّ

ي  َت عليه ابله أ َغنََمه. والبَاَءة، ومنه ُسّمِ تُها إلى الَمبَاءة. وأبَأ ُت على فالن  ماله: إذا أَرح  النكاح بَاًء وبَاَءةً؛ ألن وأبَأ ُت االبَِل: َرَدد 
كِ  تَم  أُ من أهله: أي يَس  أُ من داره، وفي حديث النبّيِ الرجُل يَتَبَوَّ : من استطاع منكم الباَءةَ -صلى هللا عليه وسلم-ن منها كما يَتَبَوَّ

َصُن للفرج ومن لم يستطع فَعَلَي ه بالصَّوم فإنه له وَجاء. وقال يصف الحمار واألتَُن:  ج  فإنَّه أَغضُّ للبصر وأح   فَل يَتََزوَّ

َسـا يُع ِرسُ  َرسا َرمُ أك    أبكاراً بها وُعنَـّ س  باَءةً اذ  أع    ِعر 

 َمي ِر: والبََواُء: السََّواء، يُقال: دم فالن بََواٌء لدم فالن: إذا كان ُكْفؤاً له، قالت ليلى األْخيَِليَّةُ في مقتل تَْوبَةَ بن الحُ 

ه فإن   ِف بن عاِمرِ  فتىً   تُكِن القَتلـى بَـَواًء فـإنَـّ   ما قتَل تُم  آَل َعو 

: أنه كان بين َحيَّي ن طول على اآلخر فقالوا: ال نرضى إالّ أن نَق تُل بالعبد منّا الُحرَّ منكم -صلى هللا عليه وسلم-النبي  وفي حديث
نُه يتقاولوا على يتفاعلوا، وهذا هو الصحيح، وأصحاب الحديث يقولون يتباءوا على  وبالمرأة الرُجَل، فأمرهم أن يتباوأُوا. ووز 

 .مثال يَتََراَءوا
نا جواباً واحداً. : أي أَجابُو  ناهم فأجابونا عن بََواء  واحد   ويُقال: َكلَّم 

ً -وبََواء    : واد  بِتِهاَمة.-أيضا
ُء: أي وافَقَني.  وبَاَءني الشَّي 

ل؛ وهما بَقََرتاِن قُِتلَت  احداهم ِبِه: أي ُكن  أبو َزي د: بَاَء الرُجل بصاِحبه: إذا قُِتل به. ويُقال: بَاَءت  َعَراِر بَِكح  ا باألُخرى. ويُقال: بُؤ 
َمر لَرُجل  قَتَل قاِتل أخيه فقال:  ِن يُق تَُل به، وأن َشد األح   ممَّ

ِت ِمث لَـهُ  فقُلتُ    ُكن َت قُن عَاناً لمن يَطلُُب الدَّما وإن  له: بُؤ  بامريء  لَس 



: معناه: وإن كنت في َحَسبَِك َمق نَعاً لُكّلِ م َت مثل أخي.قال أبو ُعبَي د   ن َطلَبَك بِثَأ ِره فَلَس 
ًء. ُء بَو  فَُش في قوله تعالى: )وبَاُؤا بغََضب  من هللا( أي رجعوا أي صار عليهم، قال: وكذلك باَء بإِث ِمه يَبُو   وقال األخ 

 : ، وذا يكون أبداً بما عليه اللَهُ، قال لَبيد   ويُقال: بَاَء بَحقِّه: أي أقَرَّ

تُ  ُت بَِحقِّـهـا باِطلَها أن َكر  ها عندي  وبُؤ  َخر  َعلَيَّ كِرام    ولم يَف 

تَبَأ تُه أيضاً: إذا قَتَل تَه به.  وأَبَأ ُت القاِتَل بالقتيل واس 
بَاغ. أةُ أديَِمها: جعلته في الّدِ  وأبَاَءِت المر 

ئَي ن. ي  جوع إلى الشيء وعلى تساوي الشَّ كيُب يدلُّ على الرُّ  والتَّر 

 بََهأ

ُت به. وقال األصمعيُّ في كتاب اإلبل: ناقة  بََهاء  أبو زيد:  ًء: أنِس  ئاً وبُُهو  ُجل وبَِهئ ُت به بَه  بالفتح ممدوداً: إذا كانت قد -بََهأ ُت بالرَّ
َت به.  أنَِست  بالحالب، وهو من بََهأ ُت به إذا أنِس 

ُجُل  موز  -فأّما البََهاُء من الُحس ن فهو من بَِهَي الرَّ  .-غير َمه 
ُت له: أي ما فََطن ُت له.و يت: ما بَهأ ُت له وما بَأَه   قال ابُن السّكِ

 وقال أبو َسعيد: اب تََهأ ُت بالشَّيء مثُل بََهأ ُت به، قال األعشى: 

وى هوانا ويَب تَهى وفي  ُمغ َضـبُ  قد أب دى الكآبَةَ  وآَخرُ   الَحّيِ َمن  يَه 

 فَتََرَك الَهْمَز من "يَْبتَهيء".

 يُدّل على األُن س. والتركيب

 َ  تَأْتَأ

 ؛ وفيه تَأ تَأَة : أي تََردُّد  في التاء إذا تََكلَِّم.-على فَع الَل-َرُجل  تَأ تَاء  
ً -والتَأ تَاُء  تُُر في الحرب. وُدعاء التَّي س إلى العَس ب.-أيضا ُي الصَّبّيِ الصَّغير. والتَّبَخ   : َمش 

 تَأ ُت به، وأكثر ما يُقال في التَّي س.والتَأ تَأَةُ: حكاية الصوت، تقول: تَأ  
ِدُث عند الِجماع، وقال ابن األعرابّي: هو الذي يُن ِزل قَب ل أن يُولج، ونحو ذلك قال ا ُط وهو الذي يُح  يَو   لفَّراء.والتِّئ تَاُء: الِعذ 

 تَفَأ

تَدَّ وَغِضب.-بالتَّحريك-تَفَأً  -بالَكس ر-يُقال: تَِفَئ   : إذا اح 

 تَنَأ

ًء: قََطن تُه، والتّانيُء: من ذلك، وهم تُنَّاُء البلد، واالسُم: التِّنَاَءة.تَنَ   أ ُت بالبلد تُنُو 

 ثأثأ

واء قوُل الّراجز:  تَها أيضاً، وهو من األضداد، فمن اإلر  َوي تَها. وثَأ ثَأ تُها: إذا َعطَّش   ثَأ ثَأ ُت اإلبل: إذا أر 

  أن  تُداِرَك الِسجاال مث لبِ   لَن  تُثَأ ثَئ النِّـَهـاال أنَّكَ 

ن تُه. واَء. وكذلك ثَأ ثَأ ُت َغَضبَه: أي َسكَّ فَأ تُها، وهذا ينُصر اإلر   وثَأ ثَأ ُت النّار: أط 
: ثَأ ثَأ ُت عن القو معيُّ ُجل عن مكانه: إذا أزل تَه عنه. وقال األص  تُه. وقال ابن ُدَري د: ثَأ ثَأ ُت الرَّ ع ُت عنهم. ولقيُت م: َدفَ وثَأ ثَأ تُه: َحبَس 

 فالناً فتثَأ ثَأ ُت منه: أي ِهب تُه.
 وقال أبو َزي د: تَثَأ ثَأ ُت: إذا أردت سفَراً ثم بدا لك الُمقاُم.
َراب؛ كالتَّأ تاء.  أبو عمرو: الثَّأ ثَاُء: ُدعاُء التَّي س إلى الّضِ



 ثدأ

ُجل: بمنزلة الثَّد ي للمرأة، وقال األصمعي:  ُدَؤةُ للرَّ ُم الذي َحول الثَّدي؛ إذا الثُّن  يت: هي اللَّح  هي َمغ ِرُز الثَّد ي، وقال ابن السّكِ
قَُوة. نَُوة  وَعر  ِمز  فتكونفَع لَُوة مثل قَر  تَه لم تَه  َت فتكون فُع لُلَة؛ وإذا فَتَح  لَها َهَمز  َت أوَّ  َضَمم 

 ثطأ

 يُقال: ثََطأ تُه: إذا وِطئ تَه.
  ثََطًى.وثَِطَئ ثََطأً: َحُمَق؛ كثَِطيَ 

 ثفأ

اء-الثُّفَّاُء  ، الواحدة ثُفَّاَءة ، ومنه حديث النبي -على مثال القُرَّ ف، وهو فُعَّال  َدل، ويُقال: الُحر  : -صلى هللا عليه وسلم-: الَخر 
بِِر والثُّفّاء. ذكر بعض أهل اللُّغة الثُّفّاَء في باب الهمز، وعندي  فَاء: الصَّ ي ِن من الّشِ َي بذلك ماذا في األَمرَّ تَلُّ الالّم، وُسّمِ أنَّه ُمع 
 ً ِمتُهم إيّاه ُحرف ا ه ويَث ِفي ه: إذا اتَّبَعَه، وتَس  ، لما يَت بَُع مذاقه من لَذ ع اللسان لِحدَِّته؛ من قولهم: ثَفَاهُ يَث فُو  ي ف   ِلَحرافِته، ومنه بََصل  ِحّرِ

َزتُه ُمن قَِلبَة  عن واو  أو ياء  ُمقتضى اللُّغتين  .وَهم 

 ثوأ

 ثَاَءةُ: موضع  ببالد ُهَذيل.

 جأجأ

ُجُؤ: قرية  بالبحرين.  ُجؤ 
ُرُهما، والجميع الَجآِجُئ. ُجُؤ الطائر والسفينة: صد   وُجؤ 

، واالسم منه: الِجي ُئ  ؛  -بالكسر-قال األَُموّي: َجأ جأ ُت باإلبِل: إذا دعوتها لتشرب فقلت لها: ِجئ ِجئ  مثاُل الِجي ع، واألصُل ِجئ ئ 
 لُيِّنَِت الهمزة األولى، وأنشد لُمعَاذ  الَهّراء: فَ 

ِتداِحي كا وال  كاَن على الِهي ئِ  وما   الِجي ِئ ام 

 النَّف ِس آتيكا وِطيبِ   على الُحـبِّ  ولكنِّي

 وقال اللَّْيُث: تََجأَْجأُْت: َكفَْفُت وانتهيُت، وأْنَشَد: 

  تََجأ َجأُ عن ِحماها ال رأي تُكَ   منَك ع رَس أبيَك انِّي َسأَن ِزعُ

 وتََجأ َجأ ُت عنه: أي ِهب تُه.
 وقال أبو عمرو: الَجأ َجاُء: الَهزي َمة.

: أي هو َجِريء  عليه.  وفاُلن ال يَجأ َجأُ عن فالن 

 جبأ

د  وِغَرَدة ، وثالثةُ أج   أة، مثالُهُ فَق ع  وِفقَعَة  وَغر  ُر من الَكم  ُء الَجب ُئ: واحُد الِجبَأَةِ وهي الَحم  . والَجب  ً -بَؤ  نَِقي ر  يجتمع فيه الماء،  -أيضا
ُء: األَكَمة. بُؤ  أيضاً. والَجب   والجمع أج 

 وَجبَأَ وَجأََب: أي باع الَجأ َب وهو الَمغََرةُ عن ابن األعرابي.
ِن: َمأ نَتُه. والَجب أَةُ  ً -وَجب أَةُ البَط  ذُو  عليه-أيضا ُم أي الَخَشبَةُ التي يَح  ُزو  يصف  -رضي هللا عنه-ا الَحذَّاُء، قال النابغة الَجع ديُّ : الفُر 

 فََرساً: 



عَُر الَمقَانَِب قـد وَغاَدرة   تُ   تَس  ِدِم َصَممِ  ساَرع    فيها بِصل 

ِظفَِة ال فَعم   لَي ن  أسيل  َعريِض أو  ج  ََ   خاظي البَضيعِ ُمل تَئمِ  ّرِ

فَقَيه تَـقَـاُرب  ولـه في َكةُ   ِمر  ر  كجَ  بِر   الَخـَزمِ  ب أَةِ َزو 

ُجل َجْبئاً وُجبُوًء: َخنَْسُت عنه، وأْنَشَد ِلنَُصيْ   ٍب أبى ِمْحَجن: وَجبَأَْت َعْيني عن الشَّيء: نَبَْت عنه. وقال ابو زيد: َجبَأُْت عن الرَّ

تَق َدَمت  نَحر  واِن  َجبَأَت َعق رُ  إِنِ   أنا االّ ِمث ـُل َسـيِّقَة الـِعـدى فهل     اس 

ضي هللاُ األصمعي: يُقال للمرأة إذا كانْت َكريَهةَ المنَظر ال تُستَحلى: إنَّ العَيَن لَتَجبَأُ عنها، وقال ُحَميُد بن ثَوٍر الِهالليُّ روقال 
 عنه: 

  العُيوُن كريهةَ الَمّسِ  عنها  إذا َسمنَت  بجـابِـئة   ليست  

": أي إذا نُِظَر إليها. وى: "إذا ُرِمقَت   ويُر 
ِرها، ومنه الَجابيُء: وهو الَجراد.وَجبَأَ ع َوُد: أي َخَرَج عليه َحيَّة  من ُحج   ليه األس 

 أ": أي توارى. وأجبَأتُه: واَريتُه.-17وَجبأَ وَجبيَء "
 وأجبَأَِت األرُض: كثرت  َكمأَتُها، وهي أرض  َمجبَأَة .

رَع: بِعتُه قبل أن  يَبُدو َصالُحه، وجاء في حديث النب بال َهمز  للُمزاَوَجة، والحديُث هو أنَّ  -صلّى هللاُ عليه وَسلَّم-ّيِ وأجبَأُت الزَّ
د رسول هللا إلى الُمهاِجِر بن أبو أَُميَّةَ أنَّ وائالً يُستَسعى ويَتََرفَّل  -صلّى هللاُ عليه وَسلَّم-النبي  ر: من محمَّ َكتََب ِكتاباً لوائل بن ُحج 

كاة، على على األقواِل حيث كانوا، ويُروى: من محم د  رسول هللا إلى األقيال العَبَِهلَة من أهل َحضَرَموَت بِاقام الصَّالة وإيتاء الزَّ
ُس، ألِخالََط وال ِوراَط والِشنَاَق وال ِشغاَر، وَمن أجبى فَقد أربى، وُكلُّ ُمسِكر   التِّيعَة شاة ، والتَِّمةُ لصاحبها، وفي السُّيُوِب الُخم 

.  َحرام 
 : الَجباُن، قال َمفروق بن عمرو بن قيس بن مسعود بن عامر  الشَّيباني: -ّمِ الجيمبِض-والُجبَّأُ 

  أنا من َسيب ااِللِه بآِيِس  وما  أنا من َريِب الَمنون بُِجبَّأ   فما

ً -والُجبَّأُ  هام: الذي يُجعَُل في أسفَِله مكاَن النَّصل كالَجوَزةِ من غ -بالَمدِّ -والُجبَّاُء  -ايضا  يِر أن  يُراَش.من الّسِ
تان.  وُجبَّأُ: بَلَدة  من أعمال ُخوِزس 

ً -وُجبَّأُ  روان.-ايضا  : قَريَة  من النَّه 
: هي -بالهاء ايضاً مثاُل ُجبَّاَعة  -والُجبَّاَءةُ  -بالضّمِ والَمّدِ والتَّشديد مثاُل ُجبَّاع  -والُجبَّاءُ  : التي ال تَروعُ إذا نََظَرت، وقال األصمعيُّ
َخَزلَت راِجعَةً ِلِصغَِرها، قال تميُم بن أُبَّيِ بن ُمقِبل "التي إذا  جاِل ان   ب": -17نََظَرت إلى الّرِ

 َدّلِ أمثاِلها باد  ومكـتـومُ  ِمن  غيِر ُجبَّاء  وال نَـَصـف   وَطفلَة  

  بشاِر ِبها َصهباُء ُخرطومُ  مالَت  فانثَنَت َطوعَ الِعناق كما عانَق تُها

 ت بَصغيرة  وال كبيرة، ويُروى: "غيِر ُجبَّاع " بالعين وهي القَصيرة.كأنَّهُ قال: ليس
أَةُ: هي التي إلى الغُبَرة والسََّواد، والِفقَعَةُ: البِ  ِء: هي التي إلى الُحمَرة، والَكم  َمُر: الِجبَأَةُ من الَكم  يض، وبَنَاُت أوبََر: وقال األح 

غَار.  الّصِ
 َمةُ الثديَين.: قائ-على فَع لى-وامرأة  َجب أى 

يَة ، وهذا هو الصحيح.-بالتحريك-وَجبَأ   : َجبَل  باليََمن، وقيل قَر 

 جرأ

عةِ -الُجرأةُ  ز وتليينه -والُجَرةُ  -مثال الُجر  كالَكراهِة -مثاُل الشُّبَِة والُكرةِ كما يُقال للمرأةِ:الَمَرةُ والَجراَءةُ والَجَرائيَةُ  -بتخفيِف الَهم 
َدِم: أي َجريء  عند اإلق دام. وتقول: :ال-والكَراِهيَةِ  ُجُل. وهو َجريُء الُمق  تَِرىُء: األَسُد. تقول: جُرَء الرَّ شََّجاَعةُ. والَجِريُء والُمج 

تََرأ َت عليه. أ تَُك على فالن  َحتّى اج   َجرَّ
ي ئَةُ  ز -وقال ابُن هانئ: الِجّرِ يَّ -بالَمّدِ والَهم  َصلَةُ؛ لُغَة  في الِجّرِ  ة.: الَحو 

 جزأ

ًء(:أي اِناَثاً؛ يَعني به الذين َجعَلُوا ا زاء، وقال ثَعلَب  في قوله تعالى: )وَجعَلُوا له من عباِده ُجز  ُء: واِحُد األج  لمالئكةَ بَناِت الُجز 
ء  مع ا، قال: وأُن ِشدُت لبعِض أهل اللُّغة بَي تاً يُدلُّ على أنَّ معنى ُجز  نى اإلناث؛ وال أد ري البَي ُت قَديم  أم  هللِا تعالى هللاُ َعّما افتََرو 

نوع، أنَشُدوني:   مص 



ة  يوماً فال َعَجـب   إِن   َزأت ُحرَّ ةُ الِمذكاُر أحيانا قد  أج    تُجزىُء الُحرَّ

: )وَجعَلُوا المالئكةَ الذي : واستَدلَّ قائُل هذا القوِل بقوله جلَّ وَعزَّ ن هم ِعباُد الرحمن أي: انثت، أي: ولََدت  أُنثى، قال األزهريُّ
 إناثاً(، وأنَشَد غيُره لبعِض األنصار: 

  اللَّدِن في أبياتها َزَجلُ  للعَوَسجِ   من بَناِت األوِس ُمجزئة   نَكحتُها

." َزأت  : البَيُت األوُل َمصنوع ؛ يعني قولَه: "إن أج  يَت من العَوَسِج، قال األزهريُّ  يعني امرأ َغّزالةً بمغاِزل ُسّوِ
ً - والُجزءُ  .-أيضا  : َرمل  ِلبَني ُخَويِلد 

 والُجزَءةُ: نِصاُب االأشفى والِمخَصف.
َرةُ من البَيت.-بِلُغَِة بني َشيبان-والُجزَءةُ   : الشُّقَّةُ المؤخَّ

تُهُ وَجعَلتُه أجزاًء، وكذلك التَّجزئة.  وَجَزأُت الشَّيَء َجزًء: قََسم 
طب عن الماء ُجزًء -ِزئُت به لُغَة  وقال ابن األعرابّي: جَ -وَجَزأُت بالشيء َجزًء  ، -بالضم-: أي اكتفيُت به. وَجَزأَِت االإبُل بالرُّ

يَة  َجاِزئة ، قال الشَّّماخ:  ِزئةً، وَظب  أ تُها تَج  َزأتُها أنا، وَجزَّ  وأج 

هِ  إذا ـَرَدي  ـَد أب  طى تََوسَّ دُ   األر  ِل َعي نِ  ُخُدو  م    َجواِزئ  بالرَّ

بِع.وقال الفّراء: طعام   زُئ ويُش  : لما يُج   َجِزيء  وَشبِي ع 
بَع العَد واني:  ع ر: ما َسقَط منه ُجزءان، وبَي تُه قوُل ذي االص  زوء من الّشِ  والَمج 

ِض  َحـيَّةَ  كانوا  الَحّيِ من َعد وانَ  َعِذي رِ   األر 

: أي ز  " بغير َهم  َزأت  عنك شاة: لغة  في "َجَزت  َزأني الشيُء: َكفاني. وأج  َزأةَ فالن   وأج  َزأَ فالن  وُمج  َزأ ُت عنك ُمج  . وأج  قَضت 
نَي ُت عنك َمغ ناه. َزأَتَه: أي أغ   وَمج 

َصَف: َجعَل ُت له نصاباً. َزأ ُت الِمخ   وأج 
عى: ال تَفَّ نَب تُه. َزأ الَمر   وأج 

َخل تُه فيها. َزأ ُت الخاِتِم في إصب عَي: أد   وأج 
: أي ن  اهي ك وكافي َك.وهذا َرجل  جاِزئَُك من رجل 

ألَةَ حين اتََّهَمه ِبفََرِحه بموِت أخيه:  َرميُّ بن عامر في ِجزء بن سنان بن َمو  ًز بالفتح، قال َحض  َزأة وج  وا َمج   وقد َسمَّ

ء  ولم يَقُل  َجلَـال يقولُ  ُت ناعماً َجِذال غنَّى  َجز  ح   تََروَّ

ً  إن   نَن تَني بها َكِذبـا ءُ   كنَت أز    ِمثلَها َعِجالفالقَي تَ  َجز 

َزأ الِكراَم وأن   أف َرحُ  َرثَ   أن  أُر  داً َشَصائصاً نَباَل أُو    ذَو 

أ ُت به  تَزأ ُت بالشيء وتََجزَّ تَفَي َت به.-بمعنى-واج   : إذا اك 
 والتركيب يدلُّ على االكتِفاء بالشيء.

 جسأ

َسأُ َجس   ُي: الماء الجاِمُد. وَجَسأَت  يده من العمل تَج  أةُ في الدَّواّبِ: يُب ُس الَجس  عة. والُجس  أَةُ مثال الُجر  ُم: الُجس  ، واالس  ئاً: َصلُبَت 
 الَمع ِطف.

غار. ِء: وهو الَجلَُد الخشن الذي يُشبه الحصى الّصِ ءة ، من الَجس  ُسو   وقال الكسائي: ُجِسئَِت األرض فهي َمج 
 والتركيب يدل على صالبة وشدَّة.

 جشأ

ُء: القوُس الخف  يفة، قال أبو ذُؤيب الهذلّي: الَجش 

ء  أَجشُّ وأق ُطعُ  في  من قانص  ُمتَلَـبِّـب   ونَِمي َمةً    كفِّه َجش 

 وقال األصمعي: هو القضيب من النَّبع الخفيف.
ُء: الكثير. وقد َجَشأَ الليل وَجَشأَ البحُر: إذا أظلم وأشرف عليك.  َشمر  عن ابن األعرابي: الَجش 

 وهو صوت  يخرُج من ُحلوقِها، قاله الليث وأنشد قول امرئ القيس:  وَجَشأَِت الغَنَُم:

 نَِعيُّ  الَحيَّ َصبََّحُهم كأنَّ   َجَشأَت  َسِمع َت لها ثُغَاءً  إذا



"، ويُروى: "إذا ُمشَّت َمحاِلبُها" أي ُمِسَحت  بالكّف.  ويُروى: "إذا ما قام حاِلبُها أَرنَّت 
ًء: إذا نَهَ  نَابة: وَجَشأَت  نفسي ُجُشو   َضت  إليك وجاشت من ُحزن أو فزع، قال عمرو بن اإلط 

لي تَريحي مكانَكِ   كلَّما َجشأت  وجاَشت   وقَو  َمدي أو تَس    تُح 

 وَجَشأَ القوم من بلد  إلى بلد: أي خرجوا.
 : ِشئةً، قال أبو محمد الفَق عَسيُّ  وتََجشَّأ ُت تََجشُّؤاً وَجشَّأ ُت تَج 

ِشُمـهيَتََجشَّأ  عن ط لم ُمه ولم  عام  يُب    تَبِت  ُحّمى به تَُوّصِ

 واالسم: الُجَشأَةُ مثال تَُؤَدة، قال األصمعي: ويقال الُجَشاُء على فُعَال كأنَّه من باب العَُطاس والبُوال والدَُّوار.
: ُدف عَتُهما.لم تُوافِقَك. والتركيب يدلُّ على ارتفاع الشئ.  وُجشاُء الليِل والبَحر 

  جفأ 

ً -الُجفَاُء: الخاِلِيةُ من السُّفُن.والجفَاُء  بَُد فَيذَهُب ُجفاًء( أي باطالً.-أيضا  : ما نَفَاه السَّيُل، قال هللاُ تعالى: )فأّما الزَّ
بَد، وكذلك الِقدُر إذا َرَمت  بَِزبِدها عند الغَليَان.  وَجفَأَ الوادي َجفئاً: إذا رمى بالقََذى والزَّ

َر: إ  ذا َكفَأ تها أو أَملتَها فََصبَب َت ما فيها، قال الزاجر: وَجفَأُت الِقد 

ـي فـانِ  َجف ُؤكَ  ِرَك للـّضِ ً   ذا ِقد  فَاِن في الِجفانِ  َجف أ غ    على الرُّ

ُجل وَجفَأ تُ   من العَِكيِس بـاألل ـبـانِ  َخي ر   ـتُـه.:الرَّ  َصَرع 

 وَجفَأ ُت الغُثَاَء عن الوادي: أي َكَشفُت.
فَأُت الباب: لُ وَجفَأ ُت ال : اذا فَتحتَه. وُجفأَةُ االبِِل: أن يُنتَج اكثُرها. وأج  لَقَت ه، وقال الِحرماِزيُّ فَؤهُ َجف أً: اذا أغ  غَة  في َجفَأتُه باب أج 

فأُت الِقدَر: لُغة  َضعيفة  في َجفأتُها، ويُروى حديُث النبي  حوم الُحمُر : أنَّه نَهى عن لُ -صلّى هللاُ عليه وسلم-عن الزجاج. وأج 
فَأُ وا القُدور، ويروى: "فََجفَأُوا"، ويروى: "فأمر بالقدور فُكِفئت"، ويروى: "فأُك   ".األهليَّة يوم َخيبَر ونادى ُمناديه بذلك فأج   ِفئَت 

فَأ الَرجُل ماشيَتَهُ: أتبَعَها بالسير ولم يعلفها.  وأج 
فَأَِت البالُد: إذا َذهَب خيرها، وكذلك تََجفَّأت،  قال:  وأج 

 َحن ـبَـلِ  إلينا أُمُ  تَشَكت    رأت أنَّ البالَد تََجفَأت ولما

 واجتفَأ ُت الشيَء: اقتَلعتُه ورَميُت به.
 والتركيب يدلُّ على نُبُّوِ الشيء عن الشيء.

 جأل

 أبو َزي د: َجألُت به األرَض وَحأل ُت: َضربُت به. وَجأل ُت به: َرَميت به.

 جمأ

.الَجَمأُ والَجَماُء:   الشَّخص، يَُمدُّ ويُق َصر، وهمزةُ الَممدود غير ُمنقَِلبَة 
ة، قال:  َمأُ الغُرَّ لَةً داِخلَةً، وفََرس ُمج  ةُ الفََرس أِسي  َماُء: أن تكون ُغرَّ  واالج 

َمأِت الهام ُصع ر  ُخدوُدها إلى قَةِ   ُمج   المشافِرِ  األَل حي ِسباط ُمعَرَّ

ُؤ: أن يَن حَ  أُ على بيِضه.أبو عمرو: التََّجمُّ ُم يَتََجمَّ ِلي   نَي على الشيء تحت ثَوبه؛ والظَّ
ُم: اجتمعوا. أَ القو   ونََجمَّ

 جنأ

 : نَأَ وتََجانَأَ عليه: إذا أَكبَّ عليه، قال ُكثَيِّر  جل وَجانَأَ وأج   َجنَأَ الرَّ

تُـم   أَغاِضرَ  ءَ   لو َشِهَدِت َغداةَ بِن    العائداِت على وسادي ُجنُو 

هِ  أَوي تِ  ـُكـِمـي  نـادِ  تُلَـذَّعُ نَواِفذُه  لعاِشق  لم تَش   بـالـّزِ



نَأُ بَيِّن الَجنَأ: أي أحدُب الظَّهر.  ورجل أج 
 والَجنئآُء من الغنم: التي ذهب قرناها أُُخراً، عن الشيَّب اني.

نَأُ  لَت -بالضمِّ -والُمج  ُس، قال أبو قيس بن األس  لَِت عامر  واسُم أبي قَي س َصي ِفيٌّ -: التُّر   : - واسم األس 

ِفُزها نَق   أح   كالِمل حِ قَـّطـاعِ  ُمَهنَّد    َعنِّي بذي َرو 

هُ  َصد ق   نَأ    ُحَسام  واِدق  َحدُّ َمـرَ  وُمج   قَـّراع   أس 

 والُمْجنَأَةُ: ُحْفَرةُ القبر، قال ساعدةُ بن ُجَؤيَّةَ الُهذَلي : 

نَـأَةً َعـلَـي هـا إذا ر كالَخَشِب القَِطي لِ  لُ ثِقا  ما زاَر ُمج    الصَّخ 

عليه.  والتركيب يدلُّ على العطف على الشيء والُحنُوَّ

 جيأ

فَ  ج  ة الواحدة؛ إالّ أنَّها ُوِضعَت  موضع المصدر مثل الرَّ َمة، الَمِجي ُئ: اإلتيان، يُقال: جاء يَِجي ُئ َجي ئةً، وهي من بناء المرَّ ح  ة والرَّ
، وقد َشذَّت  منه -بفتح العين-، وتقول: ِجئ ُت َمِجي ئاً حسناً؛ وهو شاذٌّ، ألنَّ المصدر من فَعََل يَف ِعُل َمف عَل  -بالكسر-واالسم الِجي ئَةُ 

ُحروف  فجاءت على َمف ِعل، كالمجيِء والَمعيش والَمكيل والمصير والمسير والمحيد والمميل والمقيل والمزيد والمعيل والمبيع 
 والمحيص والمحيض.

ً -ئَةُ والَجي   ، والثانية محذوفة  على َوزن ِعَدة ، قال الُكَمي ت: -بالفتح أيضا  : الموضُع الذي يجتمع فيه الماء، وكذلك الِجئَةُ مثال ِجعَة 

بَةً   َجي ئة  َحِسبَت  أضاةً  َضفاِدعُ نَعُها ُمنَّضِ  وطي نـا ستَم 

 والَجْيئة: موضٌع أو َمْنَهٌل، أنَشَد َشِمٌر: 

ِرُدها  إِبل  ُجّماَعـه  َعي َش إالّ  ال ئَةُ أو نُعَاَعه   َمو    الَجي 

َجَز: "َمْشَربُها الُجبَّةُ" هكذا أْنَشَده بَضم ِ الجيم والياء المعجمة بواحدة المشدَّدة، وبعدَ  ِ الرَّ   المشطوَرْيِن:  وإْنَشاُد ابِن األعرابي 

سى ساَعه   إذا عُ أم    رآها الُجو 

 والشيباني: الَجْيئَةُ: الدَُّم والقَْيُح، وأْنَشَد: وفي كتاب الحروف ألبي عمٍر 

قَ  ت   تََخرَّ   َعَجل  فَِجي َب بها أِدي مُ  على  ثَف ُرها أيّاَم ُخـلَـّ

مُ  وراِدفَة   قَبَـع ـذَاة    النِّساُء فجاء منهـا فََجيَّأَها  َرُذو 

؛ َشكَّ أبو عمرو. وأنَشَد َشِمٌر:   أو "قَبَْعثاةٌ" على الشَّك ِ

مُ  َكبَع ثاة    فََخاَن منـهـا.......   وراِدَعة  َرُدو 

ذوُم ُمع َجَمة ؛ ألنَّ ماَرقَّ من السَّل ح يَسيل.  وقال أبو سعيد: الرَّ
 وفي أشعار بني الطَّّماح في ترجمة الُجَمي ح بن الطَّّماح: 

مَ  ت   تََخرَّ   نََملى فِجي َب لها أديمُ  على  ثَف ُرها أياَم َحـلَـّ

 َرُذومُ  ورادفة   قَبَع ـثـاة    النساُء فصار منها أهافََجيَّ 

 قَبَع ثاة : َعفَلَة .
: أي وأَجأ تُه: أي ِجئ ُت به. وجايَأَني فَِجئ تُهُ أِجي ئُه: أي غالبَني بكثرة المجيء فَغلب تُه. وقال ابن األعرابي: جايَأَني الرجل  ب  من قُر 

َت هذا المكان لَجايَأ َت قابَلَني، ومرَّ بي ُمجايَأةً: أي ُمقَابَلَ  ةً. وقال أبو زيد: يُقال جايَأ ُت فالناً: أي وافَق ُت مجيئه، ويقال: لو قد جاَز 
 الغَي َث ُمَجايَأةً وِجيَأًء: أي وافَق تَه.

 وتقول: الحمد هلل الذي جاء بك: أي الحمد هلل إذ جئُت، وال تقل: الحمد هلل الذي جئَت.
تُه إليه، قال ُزَهي ر: وأَجأ تُه إلى كذا: أي أل جأ    تُه واضَطَرر 

َجـاءُ  أَجاَءت ه  ساَر ُمع تَِمداً إلـيُكـم   وجلر    الَمَخافَةُ والرَّ

َرماً حتّى إذا مـا فجاَورَ  ُ   ُمك  ي ُف وانقََطَع الشتاءُ  َدعا   الصَّ

ً  َضِمن تُم َمـاءُ  نَق ُصه وله عليكم  مالَهُ وَغدا جمـيعـا  النَـّ



 لهُ من "ِجئ ُت" وقد َجعَلَت ه العرب ال َجاًء.قال الفّراء: أص
َوُج إليه َمن قُوب " قال األصمعي: وذلك إنَّ العُرقوَب الُمخَّ فيه وإنما يُح  ِة ُعر  ال يَق ِدُر على  وفي الَمثَل: "َشرٌّ ما يُِجي ئَُك إلى ُمخَّ

 شيء.
: هما اسمان من قولك َجأ َجأ ُت باإلبل: : الطَّعاُم والجِ -بالكسر-وقولُهم: "لو كان ذلك في الِهئ والِجِئ  ُئ: الشَّراب، وقال األُمويُّ

تَها للعَلَف، وأن َشَد ِلُمعَاذ  الَهّراء:  ب، وَهأ َهأ ُت بها: إذا دَ َعو  تَها للشُّر   إذا َدَعو 

ءِ  وما ِء امتِداحي كا وال  كاَن على الِهي    الِجي 

ني  ـاالنَّف س آتيك وطيبِ   على الـُحـبِّ  ولّكِ

تُها. بَةَ: ِخط  : َجيَّأ ُت الِقر   وقال َشِمر 
. َدثَت  ِمعَت  أح  ؛ فإذا ُجو  يت: امرأة  ُمَجيَّأَة : إذا أُف ِضيَت   وقال ابن السّكِ

 ورُجل  ُمَجيَّأ : إذا جامَع َسلََح.

 حبأ

 الَحبَأُ: َجِلي ُس الملك وخاصَّتُه، والجمُع أحبَاء  مثل سبب  وأسباب.
نَةُ السَّوداء.وقال ابن األعراب ي  أَةُ: الّطِ  ي: الَحب 

ب.  والتركيب يدلُّ على القُر 

 حبطأ

ز  -رجل  َحبَن َطأ  وَحبَن َطأَة  وَحبَن طى  تَلئ -بال َهم  َمز، ويقال: هو الُمم  َمُز وال يُه  بَن ِطُئ يُه  ن، وكذلك الُمح  : أي قصير سمين ضخم البَط 
 َغي ظاً.

جل: إذ بَن َطأَ الرَّ فُه، ومنه حديث النبي أبو زيد: اح  بَن ِطئاً على باب الَجنَّة، -صلى هللا عليه وسلم-ا انتفََخ َجو  ق ِط يََظلُّ ُمح  : في الّسِ
خلهما الجنَّة: أي يُ  هما بِِسَرِره حتى يُد  تَرُّ ق َط لَيُراِغُم َربَّه إن  أدخل أبويه النار فَيَج  َرُر: ماوفي الحديث اآلخر: إنَّ الّسِ  غاضبه. والّسِ

ة.  تقطعهُ القابِلَةُ من السُّرَّ

 حتأ

 المتاعِ عن اإلبل. والضَّرُب. والنكاُح. واداَمةُ النَّظر.
ُء: حطَّ  الَحت 

تَ  ز: أح  َمز. وقال أبو زيد في كتاب الَهم  َمُز وال يُه  به وَكفَف ته ُملَزقاً به، يُه  إذا : -باأللف-أ ُت الثوب وَحتَأ ُت الكساء َحت ئاً: إذا فَتَل َت ُهد 
تَه. تَأ ُت الثوب: إذا ِخط  تَه. أبو عمرو: أح  َكم  تَأ تُه: إذا أح  ِسيَة. وَحتَأ ُت الشيء وأح   فَتَل تَه فَت َل األك 

ُء  ي إن   -بغير همز  -: لغة في الَحتِّيِ -على فَِعي ل  -والَحتِي  ل الُهذلي: ال َدرَّ َدّرِ َهين بيُت المتنّخِ وهو سويق الُمقل، ويُنَشُد بالوج 
ُت ناِزلََكم. عَم   أط 

َف الَحتِيِء وعندي البُرُّ مكنوز والتركيب يدل على ِشدَّة.  قِر 

 حجأ

تُه عنه.  َحَجأ ُت عنه كذا: أي َحبَس 
ُت به.  وَحَجأُت باألمر: فَِرح 

مز، وأنَشَد الفَّراُء؛ وهو لرج َمُز وال يُه  ئاً: إذا كنت ُمولعاً به َضنِي ناً، يُه  ل مجهول وليس للراعي كما وقع وَحِجئ ُت بالشيء َحج 
 في بعض ُكتُب اللغة: 

ـرو فإنِّي حِ وأُّمِ َعـم  لَحَ   بالَجُمو    فاعلموا َحِجئ  َضنِي نُ  وَدو 

لََج" بالجيم، وروايةُ الفّراء بالحاء المهملة.  رواية ابن األعرابي: "َدو 
َجأ ، بمعنى و : يُقال: مالَهُ َمل َجأ  وال َمح  يانيُّ  احد.وقال اللِّح 
 أبو زيد: إنَّه لََحِجئ  إلى بني فالن: أي ال جبء  إليهم.



أ ُت به: َضنِن ُت به.  وتََحجَّ
 والتركيب يدلُّ على المالزمة.

 حدأ

اخ يصف إِبالً حداد األنسان:  عُها َحَدأ مثل قََصبة  وقصب، عن األصمعي، وأن َشد للشَّمَّ  الَحَجأَةُ: الفأُس ذات الرأسين، وجم 

نَ    كالَحَدأ الَوقِيعِ  نَواِجذُُهنَّ   الِعضاهَ ِبُمق نَعَات   يُباِكر 

اُج يصُف األث : والِحَدأَةُ: الطائر المعروف، وال يُقال: َحَدأةٌ، وجْمعُها ِحَدأٌ مثال ِحبََرة وِحبٍَر وِعنَبٍَة وعنٍب، قال العج   افيَّ

ِويُّ  فََخفَّ    تَدانى الِحَدأُ األُِويُّ  كما  والَجناِدُل الثُـّ

يت: هي ترخيم ِحَجأةَ، والعامة تقول َحَدا َحَدا بالفتح غير مهموز، وزع ُدقَه، قال ابُن السّكِ م ومنه قولهم: ِحَدأ ِحَدأ َورءِك بُن 
ُدقَةُ بن َمظَّةَ من اليمن من سعد العشيرة.  الشَّرقيُّ أنَّ ِحَدأُ بُن نَِمَرةَ وبُن 

 َم من ُعنُِقه، عن األصمعي، وأنَشَد: والِحَدأَةُ: ساِلفَةُ الفََرس وهي ما تَقَدَّ 

  الِمَراحِ َصليب الَخَرب   كريم  الِحَداِء َسليم الشَّـَظـى طويلُ 

 الَخَرُب: الشَّعَُر الُمقشِعرُّ في الخاِصَرة.
 وقال الفَّراء في كتاب المقصور والممدود: َحِدئِت الشاةُ: إذا انقطع َسالها في بطنها فاشتكت عنه.

: إذا لَِزق َت به. قال: وَحِدئ ُت إليه: أي لَجأ ُت إليه. قال: وَحِدئ ُت عليه وإليه: إذا َحِدب َت -بالتحريك-ئ ُت بالمكان َحدًء أبو زيد: َحدِ 
ل م. تَه وَمنَع تَه من الظُّ  عليه ونََصر 

ًء: صَرف تُه.  أبو ُعبَي د: َحَدأ ُت الشيء َحد 
 ا َشذَّ عن هذا التركيب: َحِدئ به: أي لَِزَق به.والتركيب يدلُّ على طائر أو مَشبَّه  به، ومم

 حزأ

 َحَزأ المرأة: جاَمعَها.
هُ  ُزو  ًء: رفعه، لُغَة  في َحَزاهُ يَحح  َزُؤه َحز  يت: َحَزأ السََّراُب الشَّخَص يَح  ز-ابن السّكِ  .-بال َهم 

َزوَزأِت االبلُ  ًء: َجَمع تُها وُسق تُها. واح  هُ نَفسه وتجافيه عن أبو زيد: َحَزأ ُت االبل َحز  ِزُئ: وهو َضمُّ َزو  : إذا اجتمعت. والطائر يَح 
 بيضه، قال: 

ِزئَي نِ  َزو  َوي ِهما ُمج  فَّ عن َمك    الّزِ

 وترك همَزه رؤبةُ فقال: 

َكب نَ  َماءُ   تَي مـاَء ومـا تَـي مـاُؤهُ  يَر  ـَمـاُؤهُ  يَه   يدعو ِجنَّهـا يَه 

زيز والسَّي رُ  ز  بنا اح  َزو      اُؤهُ.ُمح 

 والتركيب يدلُّ على االرتفاع.

 حشأ

ماُء بن خاِرَجةً  فَه، قال أس  أً: إذا أَصب َت به َجو  جل بالشهم َحش  نَه بالعصا: إذا َضَربَت ه بها. وَحَشأ ُت الرَّ يصُف ِذئ باً َحَشأ ُت بَط 
 َطِمَع في ناقَتِه وكانت تُسمى َهبَالَةَ: 

  يَزيُد على ِابَالَه   ث  ِضغ    ُكلَّ يوم  من ذَُؤالَـه   لي

قي  ُكـلَّ يوم  ِصـي قَـه   لي اللَه   فَو  ُل كالّظِ  تَأَجَّ

َشأَنَّكَ  ً  فأَلَح  قَـصـا ً   ِمش  سا   أَُوي ُس من الَهبَالَه   أو 



ساً: أي ِعَوضاً. وقيل: الَهبَالَةُ في البيت: الغَنيمةُ.  أو 
تَها.وَحَشأ ُت المرأةَ: إذا باَضع تَها، والنّاَر: إذا   َحَشش 

َشأُ: ِكسا َغليظ ، عن أبي زيد، والجمُع: الَمحاِشيُء، قال ُعَمارةُ بن طارق وقال الزيادي: ُعماَرةُ بن أرطاة:   والِمح 

نَ    بالَمَحاِشِئ الَمَحاِلقِ  نَف َضكَ   بالَمشاِفِر الَهَداِلـق يَن فُض 

 والتركيب يدلُّ على إيداع الشيء باستقصاء.

 حصأ

: حَ  َوي تُه.األصمعيُّ  َصأ ُت من الماء وَحِصئ ُت: أي َرِوي ُت. وأَحَصأ ُت غيري: أر 
تأَلت  اِنفََحتُه. وكذلك َحِصَئ فيها من غير أبى ز نُه، والَجدُي: إذا ام   يد.أبو زيد: َحصأَ الصَّبيُّ من اللَّبَن: إذا امتأَلَ بّط 

 وَحَصأضبها: َحبََق.
عِ الشيء.  والتركيب يدلُّ على تََجمُّ

 ضأح

ُك به الناُر: مِ  حَضأه؛ على ِمفعِل، وإذا َحَضأَِت الناُر: التََهبَت. وَحَضأ تُها واحتََضأ تُها: َسعَّرتُها، يُهَمُز وال يُهَمُز. والعُوُد الذي تَُحرَّ
.  لم يُهَمز  فالعُوُد ِمحضا ء غال ِمف عَال 

. ء: أي يَقَق   وأبيُض َحِضي 
َُ على الهيج.  والتركيب يدل 

 حطأ

نت أُت به األرَض َحطئأً: َصرعتهُ. وَحَطأَ بَِسل ِحه: رمى به، ويقال: َحَطأَ يَِطُئ: إذا َجعََس َجع ساً َرهواً، قال: اِحِطئ فإنك أَحطَ 
يَت الُحَطيئةَ فاذُرِق وَحَطأَ بها: َحبََق.  أقذَُر َمن  َمَشى وبذاَك ُسّمِ

 وَحَطأَها: باَضعَها.
بقَفاَي  -صلى هللا عليه وَسلَّم-: أَخذَ رسوُل هللا -رضي هللا عنهما-َمبسوطةً، قال ابُن عباس  وَحَطأَهُ: إذا ضرَب َظهَره بيَِده

 فََحَطأَني َحطأَةً وقال: ِاذهب  فادعُ لي معاويةَ، قال: وكان كاتبه. ويروى: َحَطاني َحطَوةً؛ بغير همزة.
 وَحَطأَِت الِقدُر ِبَزبَِدها: أي َرَمت ه.

، اتباع  له.-على فِعيل  -أبو زيد: الَحِطيُء  جال، يقال: َحِطيء  بَِطيء  ذَاُل من الّرِ  : الرُّ
ُجُل القصيُر، وبه ُسمي الُحَطيئةُ ِلَدمامته، وقيل: كان يلعَُب مع الصبيان فَُسمَع منه صوت  فََضَحكوا؛ فقال:  مالكم! والُحَطيئةُ: الرَّ

.  إنما كانت ُحَطيئةً، فلِزَمته نَبَزاً، واسُمه َجرَول 
قال له المغيرةُ بن ُشعبَةَ ?رضي هللا  -وَحَطأَ به عن رأ يه: َدفَعَه عنه، ولما َولّى معاوية عمرو بن العاص ?رضي هللا عنهما

 : ما لبثََّك السَّهِميُّ أن َحَطأَ بَِك إذ تَشاورتما.-عنه
 البقيَّةُ من الماء. -بالكسر-والِحطُء 

 : أي عريَضة  ضخَمة، ونونُُهما ذات وجهين.-مثال ُعلَبِطة  -عنز  ُحنِطئة  والِحن ِطىُء: القصيُر، وقال الِكسائيُّ 
 والتركيب يدلُّ على تطاُمِن الشيِء وسقوِطه.

 حفأ

طُب، وهو يؤَكل. واحتَفَأَ الَحفَأَ: أي اق تَلَعه، ومنه قول النبي  حين ُسئل  -صلى هللا عليه وسلم-الَحفَأُ: أصُل البردّيِ األبيض الرَّ
تَفئُوا بها بَقالً فََشأ نكم بها. هذا التفسير على رواية من متى تحِ  َطبِحوا أو تَغ تَِبقوا أو تَح  روى لُّ لنا الَمي تَةُ؟ فقال: ما لم تَض 

تَِفئُوا" بالحاء المهملة وبالهمز.  "تَخ 

 حفسأ



يت: رجل َحفَي َسأ : إذا كان قَصيراً لَئيم الِخل قة.  ابن السّكِ

 حكأ

: أهل مك ون العَظاءة: الُحَكأةَ؛ مثال تُؤَدة، والجميع الُحكأُ مقصوراً. وقال أم الهيثم:  -َحَرسها هللا تعالى-ة األصمعيُّ يَُسمُّ
َزة ، وهي كما قالت. ُمو  َدة  َمه  ُدو   الُحَكاَءةُ: َمم 

 حأل

ًء  يت: َحأل ُت له َحلُو  ل  -ابن الّكِ َت له حجراً على َحَجر  ثم َجعَل  -على فَعُو  آةَ ثم : إذا َحَكك  َت الُحَكاَكةَ على كفِّك وصدَّأ َت به الِمر 
 َكَحل تَه بها.
ِء.-على فُعَالَةَ بالضمِّ -والُحالَءةُ   : ِمث ُل الَحلُو 
ً -والُحالَءةُ   عن : قِشَرة الجلد يَق ِشُرها الدَّبّاغ مّما يلي اللحم، تقول: َحألُت الِجلَد: إذا قََشرتَه. وفي الَمثَل: حألَت  حالئَة  -أيضا

 ُكوِعها، ألنَّ المرأةَ الصَّناعَ ربَّما استجعلت  فَقََشَرت  كوَعها. والِمحألَةُ: آلَتُها.
: الحالئَةُ: َضرب  من الَحيّات تَحألُ َمن تَلَسعُه السَّمَّ كما يَحألُ الَكّحاُل األرَمَد ُحكاَكةً فَيَكُحلُه بها. واسُم تلك الُحكاَكِة:  وقال َشِمر 

، قال أبو المثَلَّم الُهذَليُّ يخاِطُب عاِمَر بَن العَجالن الهذلي: الُحالُء بالض  ّمِ والمّدِ

 َرهطاً على ُحيَِّض  أجعَلكَ   ما أَشأ غيَر َزهو الملوك َمتى

ـِض  ِلُكحِلَك أو فَفَقِّح  بالصَّاِب أو بالُحـالَء وأكُحلكَ   َغـّمِ

 ويُروى: "بالَحلُوء".
ه.وَرُجل  تِحلئَة : يَلَزُق باال  نساِن فيَغُمُّ

ر-والتِّحليُء  يُن من الِجلِد اذا قُِشَر، تقول منه: َحليَء األديُم -بالَكس  ّكِ : إذا صار فيه -بالتَّحريك-َحألً  -بالَكسر-: ما أفَسَده الّسِ
 التِّحليُء.
ً -والَحألُ   : العُقبوُل، وقد َحلئت  َشفَتي: أي بَثَُرت.-أيضا

 : اذا َجلَدتَه به. وَحأل تُه بالسَّيف: َضَربتُه به.أبو زيد: حأل تُه بالسَّوط َحألً 
: أعَطيتُه.  وَحأل ته مائةَ درهم 

 : األرُض الكثيرةُ الشََّجر.-بالفَتح والَمدِّ -والَحالََءةُ 

يَةُ وتُحَمُل إلى المدينة ب" منها األرحِ -24: ِجبال  قُرَب َميطاَن ال نباَت بها، واِحُدهما: ِحالءة ، تُن َحُت "-بالَكسر والَمدِّ -والِحالُء 
 ساكنيها السَّالم.

َمد.  وقال أبو زيد: أحأل ُت الرُجل اِحالًَء: إذا َحَككَت له ُحكاَكةَ َحَجَرين فَداوى بُِحكتاَكتِهما َعينَيه من الرَّ
: أي ما أنبَتَت.  وما أحألَِت األرُض بشيء 

اُء: ق تُه تَحلئَةً، قال الفَرَّ  َ ؛ ألنَّه من الَحلواء.وأحأل ُت السَّويَق وحأل   د َهَزموا ما ليس بَمهموز 
ُت االبَل عن الماء تَحلئةً وتَحلئاً: إذا َطَردتَها عنه وَمنَعتَها أن  تَِرَد، قال إسحاق بن إبراهيم الموصلُي في ُمعاتَ   َ بَة المأمون وَحألَّ

 أنار هللاُ بُرهانَه: 

َ    حاَم حتّى ال َحـواَم بـه لحائم     الماء َمطرودِ  عن سبيل َمَحألَّ

ِ لعابَتها، وكذلك غيُر ااِلبل، قال  عر غي أنَّ هذه الحاءات لو اجتمعت في آية الكرسي  وأنَشَده األصمعيَّ فقال: أحسنَت في الش ِ
 امرؤ القيس: 

  االتاِن ُحلِّئَت بالمناهلِ  َكمشي  َمشُي الُحُزقَِّة خالـد   وأعَجبَني

الِحِزقَّةَ خالد " بَكسر الحاء والزاي ونَصب الهاء وَرفع الدال، ويُروى: "َمشُي الِحبِقَِّة" أي وروى ابو عبيدة: "وأعَجبَني يَمشي 
 القَصير.

 والتركيب يدلُّ على تنحية الشيء.

 حمأ



مل وفي السَّهل.  الَحمأةُ: نَبت  ينبُُت بنَجد  في الرَّ
يُن األسَوُد، قال هللاُ تعالى: )من حَ  : إذا نََزعَت َحمأتَها. -بالتسكين-َمأ  َمسنون(، تقول منه: َحَمأُت البئَر َحمئاً والَحمأَةُ والَحَمأُ: الّطِ

يت.-بالتَّحريك-وَحمئَِت البئُر َحَمأً   : أي َكثَُرت َحمأَتُها. وأحَمأتُها إحماًء: إذا ألقَيَت فيها الَحمأةَ، عن ابن السّكِ
 وَحمئُت عليه: َغِضبُت، عن األَُموّيِ.

؛ مثُل نَجيِء العَن، عن الفَّراء: إذا كان َعيوناً، قال: ولم نسمع له فِعالً. وانَّه لََحميءُ   العَين على فَِعل 
: َحمء   ، وفيه أربَُع لُغات  وج مثُل األخِ واألب والعَّمِ  ، وأنَشَد أبو عمرو: -بالَهمز-والَحمُء: ُكلُّ َمن كان من قِبَِل الزَّ

  فإني َحمؤها وجاُرها تئذَن  ِلبَّواب  لـديِه داُرهـا قُلتُ 

تِه الذي َرواه ُعقبَةُ ب ن عاِمر وَحماً مثُل قَفاً، وَحمو مثُل أبو، وَحم  مثُل أب . والَجمُع األحماء. وأّما الحديُث المتفَُق على ِصحَّ
، فقال َرُجل  من األنصار: يا أنَّه قال: إياكم والدُّخوَل على النِّساء -صلّى هللاُ عليه وسلَّم-عن النبّيِ  -رضي هللا عنه-الُجَهني 

قُصارى كّلِ  رسوَل هللا أفَرأيَت الَحمو، فقال: الَحمو: الموُت، فمعناهُ أنَّ َحماها الغايةُ في الشَّّرِ والفَساد؛ فََشبََّهه بالموت؛ ألنَّه
؛ واألجنَبيُّ ُمتََخوِّ  ، ويُحتمل أن يكون ُدعاًء عليها؛ أي باَلِء وِشدَّة، وذلك أنَّه َشرٌّ من الغريب من حيث أنَّه آِمن  ُمدلٌّ ف  ُمتََرقِّب 

 كاَن الموُت منها بمنزلة الَحِم الداخل عليها اِن  َرِضيَت بذلك.

 حنأ

. والِحنَّاَءةُ أَخصُّ منه.-بالَمّدِ والتَّشديد-الِحنَّاُء   : معروف 
تُها وفي مائها ُصفَرة .والِحنّاءتاِن: َرملَتاِن في ديار تَميم، قال األزهري: وفي دياِرهم َركيَّ  ة  تُدعى الِحنّاءةَ، قال: وقد َوَرد 

 ، ، وهو َمنَصف  بين ّزبيَد وتَِعزَّ غانيُّ مؤلُِّف ووادي الِحنّاِء: واد  يُنبُِت الِحنّاَء الكثيَر على َمرَحلَتَين من َزبيَد مّما يلي تَِعزَّ قال الصَّ
 إلى َزبيد.هذا الكتاب: وقد رأيتُه عند اجتيازي من تَِعزَّ 

وا ِحناَءةَ.  وقد َسمَّ
 وَحنَأُت المرأةَ: جاَمعتُها.

ت والتَفَّ نَبتُها، عن ابن األعرابي.  وَحنَأَِت األرُض: اخَضرَّ
ُجُل: من الِحنّ  : تََحنَّأَ الرَّ ينََوريُّ ا يُقال تَكتََّم من اء، كمأبو زيد: َحنَّأُت ِلحيَتَه بالِحنّاء تَحنئةً وتَحنئاً: َخَضبُت. وقال أبو حنيفةَ الّدِ

 الَكتَِم، وأنَشَد لرُجل  من بني عامر: 

َ  من ألوانِه أو تََكتَّم  في القُّراص حتّى كأنَّما تََردَّدَ  أ  تََحـنَـّ

 خبأ

يَّة ؛ االّ أنَّ العرَب تَرَكت َهمَزها كما ترَكت َهمَز البَريَّة والذُّّرِ  .َخبَأُت الشيَء َخبئاً، ومنه الخابيةُ وهي الُحبُّ
. وَخبُء السَّماواِت الَمَطُر، وَخبُء األرِض النَّباُت.  والَخبُء: ما ُخبيَء، وكذلك الَخبيُء، على فَعيل 

: واد  بالمدينة على ساِكنيها السالم.  وَخبء 
: موضع  بَمديََن.  وَخبء 

. وَسّمى ابو زيد سعي ُد بن أوس  كتاباً من ُكتُبه "كتاَب َخبأة " الفتتاحه ايّاه والَخبأَةُ: البِنُت، وفي الَمثَل: َخبأة  َخير  من يَفَعَِة َسوء 
 بِذكر الَخبأَة بمعنى البِنت واستشهاِده عليها بهذا الَمثَل.

لَ -مثاُل تَُؤَدة-والُخبأَةُ  : انَّ أبغََض َكنائني اِلَيَّ الُخبَأَةُ الطُّ بِر قاُن بُن بَدر  ِلُع ثم تَختَبيُء، قال الّزِ  عَةُ.: المرأةُ التي تَطَّ
بَأُ في موضع  َخفّي  من الناقة النَّجيبة، وانما هي لَِذي عَة  بالنار، والجميع -26: وهو ِسَمة  "-َمدَّته َهمَزة  -وقال الليث: الِخباُء  أ" تُخ 
بِئة ؛ َمهُموزةً.  أخ 

: أي خائب.  وَكيد  خابىء 
ّراعُ من البذر،  -ُسواويُروى: التَمِ -: ابتَغُوا -صلّى هللا عليه وسلَّم-وأّما قول النبي  زَق في َخبايا األرض. فمعناه ما يَخبَُؤهُ الزُّ الّرِ

، والقياس َخبَئىُء بَهمَزتَين: راعة؛ أو ما َخبَأَه هللاُ عزَّ وجلَّ في معادِن األرِض، وهي َجمُع َخبِيئة  الُمنقَِلبَِة عن  فيكون َحثّاً على الّزِ
، وهو َمَع ذلك ياء فَعيلة والِم الكلمة، إالّ أنَّه استُ  ثِقَل اجتِماُعُهما فَقُِلبَِت األخيرةُ ياًء النِكساِر ما قَبلَها فاستُثِقلَت، والَجمُع ثقيل 

، فَقُِلبِت الياُء أِلفاً ثمَّ قُِلبَِت الَهمزةُ األولى ياًء لَخفائها بَيَن األِلفَين.  ُمعتَلٌّ
 وخابَأتُه ما َكذا؟: حاَجيتُه.

 ُمَستََّرة. وجارية  ُمَخبَّأَة : أي
يت له شيئا ثم سألته عنه، جاء باالختباء متعديا، وهو صحيح، ومنه حديث عثمان بن  وقال ابُن دريد: اختَبَأُت له َخبيِئاً: إذا عمَّ

تَبأت عند هللا خصاال: إني لرابع اإلسالم وزوجني رسول هللا -رضي هللا عنه-عفان  ابنته ثم ابنته  -صلى هللا عليه وسلم-: قد اخ 



وبايَع تَه بيدي هذه اليمنى فما مَسس ت بها ذكري وما تغنيت وال تمنيت وال شربت خمرا في جاهلية وال إسالم. قال الصَّغاني 
 األولى التي زّوجها منه ُرقية والثانية أم كلثوم رضي هللا عنهما. -صلى هللا عليه وسلم-مؤلِّف هذا الكتاب: ابنة النبي 

 ختأ

 مع فيها صوت وال يُهتدى فيها للسبل.َمفازة ُمختتئة: ال يُس
ت خوفا أو حياء، وأنشد األخفش لعمرو بن الطفيل:  تَتر  تَتأ ُت منه واس  تَتأ ُت من فالن: أي اخ   واخ 

لتي وال َهُب ابُن العَّمِ منَِّي َصو  دِ  وال  يَر  لَة المتََهـّدِ تَتي من قَو   أخ 

تُـه وإني تُـه أو َوَعـد  َعد  ِلفُ   إذا أو  ِعدي لَُمخ    ايعادي وُمن ِجُز َمو 

 قال: إنما ترك همزة ضرورة.
تَتَأَ. تَتَأ ُت له: إذا َختَل تَه. الليث: إذا تغير لون الرجل من مخافة شيء نحو السلطان وغيره فقد اخ   أبو عبيد: اخ 

 خجأ

 َخَجأَ الليل: إذا مال.
 وَخَجأ تُه بالعصا: ضربته بها.
راب، والرجل كذلك.وَخَجأَ المرأة: جاَمعَها. وفَح    ل  ُخَجأَة : كثير الّضِ

 ً  : الرجل الكثير اللحم الثقيل.-الُخَجأَةُ ?أيضا
ييت. تَح  : َخَجأ ُت ُخُجوًء: إذا انقمعت. وَخِجئ ُت: إذا اس   َشِمر 

ش.-بالتحريك-والَخَجأُ   : الفُح 
َجأَني.  أبو زيد: إذا ألحَّ عليك السائل حتى يُبرَمَك قلت: أخ 

  في المشي: التَّباُطؤ فيه، قال خحسان رضي هللا عنه: والتَّخاُجؤُ 

ً  َدُعوا يَةً ُسُجحا ُشوا ِمش  ب   إنَّ   التَّخاُجَؤ وام  جاَل أُولُو َعص   وتَذكيرِ  الّرِ

ويُروى: "َدُعوا التَّخاِجَي" بكسر الجيم غير مهموز كالتَّناجي. وموضع ذكر هذه الرواية باب الحروف اللينة، وستُذكر ثم إن 
 اء هللا تعالى.ش

 خذأ

. ذَأه فالن: أي َذلَّلَّ ذَأ ُت له. وأخ  ًء فيهما: َخَضع ُت وكذلك استَخ  ًء وُخذُو   الكسائي: َخذَأ ُت له وَخِذئ ُت له َخَذًء وَخذ 

 خرأ

ُء  بِّيُّ -بالضم-الُخر  آن  أيضاً، قال جّواس بن نُعيم الضَّ يروى ِلَجّواس بن و-: العَِذَرةُ، والجمع ُخُروء مثل جند وجنود؛ وُخر 
:   -القَع طل وال يصحُّ

َء الطَّي ر فوق رؤوِسِهم   كأنَّ  ً  إذا  ُخُرو   وتَمـيمُ  اجتمعت  قَي س  َمعا

 فهو خارٌئ، قال األعشى يهجو بني قاِلبَةَ:  -كِكالءةٍ -وِخراَءةً  -كَكَراَهةٍ -ككره َكْرهاً ? وَخَراءةً -وقد َخِرَئ َخْرًء 

  َكفَّ الَخارئ الُمِطي بِ  يُع ِجلُ   لُـوبِ َرَخماً قاَظ على َمط   يا

 ويُروى "على يَْنُخْوِب".

: لقد -رضي هللا عنه-وأّما ما روى أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني في السنن: أن الكفار قالوا لسليمان الفارسي 
وقال أبو عبيد أحمد بن محمد بن عبد  علمكم نبيكم كل شيء حتى الِخراءة، فالرواي فيها بكسر الخاء وهي اللغة الفُصحى،

َرأة   ،والموضوعُ: َمخ  ء  ُع الِخراَِء ُخُرو  : االسم من َخِرئ: الِخَراُء، حكاه عن الليث، قال: وقال غيره: جم  الرحمن الَهَرِويُّ
ُرؤة . راَة ، وزاد غيرهُ: َمخ   وَمخ 



 خسأ

ُء  ِديُء من الصُّوف.-على فَِعي ل-الَخِسي   : الرَّ
َسِأ وَخَسأُت  ته، وَخَسأَ الكلب نفسه، يتعدى وال يتعدى، وِخِسَئ وان َخَسأَ أيضا، قال: كالكلب إن قلت له اخ  ئاً: َطَرد  الكلب َخس 
 ان َخَسأ .

سأ  عني. َشأ  إليك: أي اخ   ويقال: اخ 
ًء: أي سِدر، ومنه قوله تعالى: )يَن ِقِلب  إليَك البََصرُ  ئاً وُخُسو  خاِسئاً( وقيل: ُمبعداً، وهو فاِعل بمعنى  أبو زيد: َخَسأَ بصره َخس 

ِضيَّة. ( أي َمر   َمف عول، كقوله تعالى: )في ِعي َشة  راِضيَة 
 وتََخاسأ القوم بالحجارة: تََراموا بها، وكانت بينهم ُمخاَسأَة .

 والتركيب يدل على اإلبعاد.

 خطأ

ُر بَِزبَدها: رَمت ه عند الغليان.  َخَطأَت الِقد 
 ض الصواب، وقد يَُمدُّ.والَخَطأُ: نقي
ُء  ، وفي بني سرائيل قرأ -بفتح الخاء وسكون الطاء-والَخط  ، وقرأ الحسن والسُّلميُّ وإبراهيم واألعمش في النساء بالفتح والمّدِ

ُء  أً مثال وط ء والِخط  في  : الذنب-بالكسر-الحسن واألعرج واألعمش وخالد بن الياس وعيسى كذلك، وقرأ ُعبيُد بن ُعمير َخط 
أَةً  أً وِخط  َطأُ ِخط  أً كبيراً( أي إثماً، تقول منه: َخِطَئ يَخ  ، -على ِفع لَةَ -قوله تعالى: )إنَّ قَت لَُهم كان ِخط  لَة  ، واالسم الَخِطي ئَةُ على فَِعي 

ج الياء ألن كل ياء ساكنة قبلها كسرة أو واو ساكنة قبلها ضمة وهما زائدتان للمد ال اإللحا ق وال هما من نفس ولك أن تَُشّدِ
ِغم فتقول في َمقروء: مقرؤ؛ وفي َخبئ َخبِيٌّ بتشديد الواو والياء ، الكلمة؛ فإنك تقلب الهمزة بعد الواو واوا وبعد الياء ياء؛ فَتُد 

تُث ِقلَت، ، فلما اجتمعت الهمزتان قُِلبت الثانية ياء ألن قبلها كسر-على فَعَاِئلَ -وجمع الخِطي ئة خطايا، وكان األصل َخَطائَئ  ة؛ ثم اس 
 والجمع ثقيل، وهو ُمع تَّل مع ذلك فقُِلبت الياء ألفا، ثم قُِلبت الهمزة األولى ياء لَخفائها بين األلفين.

ً -والَخِطي ئَةُ  : النَّب ذ اليسير من كل شيء، يقال: على النخلة خطيئة من رطب وبأرض بني فالن خطيئة من وحش: أي نبذ -أيضا
 ها فظلت في غير مواضعها المعتادة.منه أخطأَت  أمكنت

َطأَ. أبو عبيد: َخطِ  ب من َخِطَئ ال من أخ  َطأَه إنما هو تعجُّ َطي ُت، وبعضهم يقوله. وقولهم: ما أخ  َطأ ُت، وال تقل: أخ  َئ وتقول: أخ 
َطأَ: لغتان بمعنى واحد، وأنشد ألمرئ القيس:   وأخ 

َف ِهن د  إذ  َخِطئ َن كاهال يا  الُحالِحـال الَمِلكَ  القاِتلينَ   لَه 

َطأَِت الخيل بني كاهل  ر  أبي أمرئ القيس؛ فخلف عليها امرؤ القيس، أي: أخ  هند: هي بنت ربيعة بن وهب كانت تحت حج 
َطأَ: إذا سلك سبيل َخَطأ عامدا أو غير عامد. وقال األموي:  وأوقعن ببني كنانة. وقال ابن عرفة: يقال: َخِطَئ في دينه، وأخ 

طِ  ُئ: من أراد الصواب فصار إلى غيره، والخاِطُئ: من تعمد لما ال ينبغي، وقله تعالى: )بالخاِطئة( أي بالِخطِء؛ مصدر الُمخ 
ثُر الَخَطأَ ويأتي بالصواب أحياناً.  جاء على فاِعلَة. وفي المثل: مع الَخَواطئ سهم صائب، يُضرب للذي يُك 

َطأَ. وتََخطَّأَهُ وتَخاطَ  َطأَه، قال أوفى بن مطر وتََخطَّأَ: أي أخ   أَه: أي أخ 

 َخليلََك لم يُق ـتَـلِ  بأنَّ   أب ِلغا ُخلَّتي جـابـراً  أال

رَ   النَّب ُل أحشـاءه تََخاَطأَتِ  مي فلم يُع َجلِ  وأُّخِ   يَو 

ئْني.  وتقول: َخطَّأْتُه تَْخِطئَةً وتَْخِطْيئاً: إذا قلت له أْخَطأَْت، يُقال: إن أْخَطأَُت فََخط ِ

فََع عنه السوء. وُسئل ابن عباس و ئ عنك السُّوء: إذا دعوا له أن يُد  : عن رجل  جعل أمر امرأته -رضي هللا عنهما-يُقال: ُخّطِ
ِطئاً لها ال يُصيبها مطر ه، بيدها فقالت فأنت طالق ثالثا، فقال ابن عباس: َخطَّأ هللا نوءها أالّ َطلَّقت نفسها ثالثا، أي َجعله ُمخ 

همز: أي يَتَخّطاها وال يمطرها، ويحتمل أن يكون من الَخِطي َطة وهي األرض التي لم تُمطر، وأصله خطََّط،  ويروى بغير
اج يمدح عمر بن ُعبيد هللا بن َمعمر التيمي:   فقُِلبَِت الطاء الثالثة حرف لين، كقوله العجَّ

يَ   الِكَراِم اب تََدرول البـاعَ بَـَدر   إذا   ازي َكَسر  البازي إذا الب تَقَّضِ

ِطئَةُ من اإلبل: الحائل. تَخ   والُمس 
 والتركيب يدل على تَعَدي الشيء والذهاب عنه.

 خفأ



 الَخفُء: أن تُشق القربة أو المزادة فتُجعل في الحوض إذا كان الماء قليال تنشفُه األرض.
 -صلى هللا عليه وسلم-لجيم، وإليه َوجه بعضهم قوله الليث: َخفَأ ُت الرجل َخف ئاً: إذا اقتلعته وضربت به األرض مثل َجفَأ ت هُ با

حين ُسئل: متى تحل لنا الميتة؟ فقال: ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تختفئوا بها بقال فشأنكم بها، وفي الحديث عّدة روايات، 
 ونحن إن شاء هللا نذكر كل رواية في موضع ذكرها من تراكيب هذا الكتاب.

ضه وألقاه.ويقال: َخفَأَ فالن بيته  :: أي قوَّ

 خأل

: أي حرنت وبركت من غير علَّة، كما يقال في الجمل: ألح؛ وفي الفرس: حرن. وروى -بالمدِّ -َخألَِت الناقة َخألً وِخألً 
َوُر بن مخزمة ومروان بن الحكم ?رضي هللا عنهما إن  -: أن عام الُحديبية قال النبي ?صلى هللا عليه وسلم-"كذا" -الِمس 

الوليد بالغَميم في َخي ل  لقريش طليعة فخذوا ذوات اليمين؛ فوهللا ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش؛ وبركت  خالد بن
القصواء عند الثنية فقال الناس: حل حل؛ فقالوا: َخألِت القصواُء، فقال: ما َخألَِت القصواء وما ذاك لها بُِخلُق  ولكن حبَسها 

 ن أبي ُسلمى: حابس الفيل، وقال زهير اب

كاِب وال ِخالءُ  قَِطاف    الفَقَاَرِة لـم يَُخـن ـهـا بآرِزةِ    في الّرِ

 وال يقال في الجمل: َخألَ. وناقة خالئ بالهاء، وال يُقال: خاِلئة.
 والتِّخِلئ: الدنيا، قال: 

ِلِئ َزيد  ما نَفَـع   لو  َزي داً عاِجُز الرأي لُـَكـع   ألنَّ   كان في التِّخ 

    رأى الضيف توارى وانقمع إذا

 أي: لو كانت له الدنيا.

 خنأ

 َخنَأ ُت الِجذعَ وَخنَي تُه: قطعته.

 دأدأ

 : ؤاسيُّ ئ َداُء: أشد عدو البعير، قال أبو داود يزيد بن معاوية بن عمرو الرُّ  الدَّأ َدأَةُ والّدِ

َرتِ  َرو  ِضيَّ ترُكُضه واع   والـَربَـعَـه   ئ داءِ الفَواِرِس بالدِّ  أُمُّ   العُلَُط العُر 

أ َدأَةُ: صوت وقع الحجارة في الَمسيل. وَدأ َدأ تُه فَتََدأ َدأَ: أي حركته فتحرك.  والدَّ
أ داُء: ما استوى من األرض.  والدَّ

ئ   آِدُئ: ثالث ليال  من آخر الشهر؛ الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون والسابعة والعشرون. وقال أبو عمرو: الّدِ داُء والدَّ
أ َداُء من الشهر: آخره، قال األعشى:   والدَّ

  غيَر َدأ داء  وقد كاد يَع َطبُ  َمضى  في ُمن ِصِل األَّلِ بعـدمـا تَداَرَكهُ 

 وَدأ َدأَ القوم وتََدأ َدأُ: أي ازدحموا.
 وتََدأ َدأَ الخبر: أبطأ.

كه، فعلى هذا هو عنده مهموز. وذكره أبو عمر الّزاهد عن وقال األزهري في هذا التركيب: الّدادي: المولع باللهو ال يكاد يتر
 ثعلب  عن عمرو عن أبيه في ياقوتة الهادي غير مهموز.

 دبأ

 َدبَأَ: سكن.
ب أَةُ: الفرار.  وقال ابن األعرابي: الدَّ



 وَدبَأ تُه بالعصا َدب ئاً: ضرب ته بها.
بِي ئاً: إذا   غطَّيت عليه وواريته.أبو زيد: َدبَّأُت الشيء وَدبَّأ ُت عليه تَد 

 درأ

 َدَرأَِت النار: إذا أضاءت.
ذ وَدَرأ ُت له وسادة: أي بسطتُها. وَدَرأ ُت وَضين البعير: إذا بسطته على األرض ثم أربكته عليه، قال المثقِّب العَب ديُّ واسمه عائ

َصن  يصف ناقته:   بن ِمح 

نُهُ أبَـداً  أهذا  إذا َدَرأ ُت لها َوِضي ني تقولُ   وِدي نـي ِدي 

أنه صلى المغرب فلما انصرف َدرأ ُجمعة من حصى المسجد وألقى عليها ِرداءه واستلقى:  -رضي هللا عنه:-وفي حديث عمر 
ِطني جمعة من تمر كالقُب َضة.  أي بسطها وسّواها، والُجمعَةُ: المجموعة؛ يُقال: أع 

ُء: الدفع، ومنه حديث النبي  َرأُوا الحدود يالشُّبُهات.: -صلى هللا عليه وسلم-والدَّر   اد 
يء   : أي طلع مفاجأة، ومنه كوكب ِدّرِ َرأُ ُدُروء  يت-وَدَرأَ علينا فالن يَد  ي ل  مثال ِسّكِ لشدة توقده وتأللؤه، وقد درأ الكوكب  -على فِعِّ

 ُدُرؤةً.
الضخم ما تُسمونه؟ قال:  قال أبو عمرو بن العالء: سألُت رجال من سعد بن بكر من أهل ذات ِعرق  فقلت: هذا الكوكب

ِلّي ، ولم ته ، على فُع  ي ويكون منسوباً إلى الدُّّرِ يُء؛ وكان من أفصح الناس. قال أبو ُعبيد: إن َضَممت الدال قلت: َدّرِ ّرِ مزه، الّدِ
. ومن همزه من القّراء فإنما أراد أن وزنه فُعُّول  مثل سبُّوح، فاستُث قِ  ل، فرد بعضه إلى الكسر. ألنه ليس في كالم العرب فُعُّيل 

، قال: وذلك من تأَل لُؤِه. وقال  ي ل  يء بفتح الدال، من َدَرأته، وهمزها وجعلها على فَعِّ وحكى األخفس عن قتادة وأبي عمرو: دّرِ
 الفّراء: العرب تسمي الكواكب العظام التي ال تعرف أسماءها: الدرارئ.

ُء: العوج، يُقال: أقمت درء فالن  ُس: -تحبالف-والدَّر  ِوجاجه وشغ بَه، قال المتلَّمِ  : أي اع 

هُ  وُكنَّا نا  إذا الَجبّاُر َضعََّر َخدَّ ما أقَم  ئِه فَتَقَوَّ   له من َدر 

: وهو الَحي د. وطريق ذو ُدُروء  ء  ل  -والرواية الصحيحة: "من َمي ِله". ومنه قولهم: بئر ذات َدر  .-على فُعُو   : أي ذو ُكسور وِجرفة 
ر ُدُروء: أي أغدَّ وكان مع الغُدة ورم في ظهره فهو دارئ، وناقة دارئ ايضاً: إذا أخذتها الغدَّة في مراقها واستبان ودرأ البعي

ًء   .-بالفتح-حجمها، قال: ويسمى الحجم َدر 
عن نفسه،  وفي األحاديث التي ال ُطُرق لها: السلطان ذو عدوان وذو بدوان وذو تدرأ: أي ذو قدرة وقوة وعدة على دفع أعدائه

تَب  وتنضب وتتفل. َرأة بالهاء كذلك، والتاء زائدة زيادتها في تُر   وقيل: يدفع نفسه على الخطط ويتهّور، وذو تُد 
 وقال ابن دريد: درأ: اسم رجل، مهموز مقصور.

ي ئَةُ: البعير أو غيره يستتر به الصائد فإذا أمكنه الرمي رمى، قال أبو زيد: هي مهموز ألنها  َرأ نحو الصيد: أي تُدفع.والدَّر   تُد 
 والدَِّري ئَةُ: حلقة يُتعلم عليها الطَّعن، قال عمرو بن معد يكرب: 

ئَة   َظِلل تُ  مـاح َدِري  تِ  أُقاِتلُ   كأنّي للّرِ م  وفَرَّ   عن أبناِء َجر 

موزة.  قال األصمعي: هي َمه 
: إذا أنزلت ال عها فهي ُمدرئ  َرأَِت الناقةُ بَِضر   لبن وأرخت ضرعها عند النتاج.أبو زيد: أد 

 وتقول: تدرأ علينا فالن: أي تطاول، قال عوف بن األحوص: 

طاءِ   أنَّني َرُحبَت  ِذراعـي فلوال  الَمغَاِرِم والِحقاقِ  بإع 

م   واِب َسالي ناه  بَنِيَّ بغـير ُجـر   وال بِـَدم  ُمـَراق   بَعَو 

ئُِكم  عـلـينـا لَِقي تُم     َسرتِنا ذاَت العََراقي وقَت لِ   من تََدرُّ

َدَرأَ: أي اطلع مفاجأة.  وان 
وتداَرأتُم: أي اختلفتم وتدافعتم، وكذلك اّدارأتم؛ أصله تدارأتم، فأُدِغمت التاء في الدال واجتُِلبَِت األف ليصح االبتداء بها. 

: -رضي هللا عنه-أبي يزيد السائب بن يزيد الكندي والُمَدارأةُ: المخالفة والُمدافعة، يُقال: فالن ال يُدارُئ وال يُماري. وأما قول 
شريكي فكان خير شريك ال يُشاري وال يماري وال يُداري، ففيه وجهان: أحدهما: أنه خفف  -صلى هللا عليه وسلم-كان النبي 

 َختَله. الهمزة للقرينتين؛ أي ال يُدافع ذا الحّقِ عن حقِّه. والثاني: إنه على أصله في االعتالل؛ من داره: إذا
 وقال األحمر: الُمداراةُ في حسن الخلق والمعاشرة تهمز وال تُهمز، يقال: داَرأتُه وداريته: إذا اتَّقيته وال ينته.

تَعَل تُ -أبو عبيدة: ادََّرأ ُت الصيد   : إذا اتَّخذت له َدِريئةً.-على اف 
 والتركيب يدل على دفع الشيء.

 دربأ



َدأ. بَأَ الشيء: تََده   تََدر 

 دفأ

ُء: العطية. ف   الّدِ
فُء  ً -والّدِ ، وكذلك َدفِيَء دفئا، مثال ظِمَئ َظَمأً، واالسم: -مثال َكِره َكراهة-: السُُّخونَةُ، تقول منه: َدفِيَء الرجل دفَاَءةً -أيضا

ء  ألنه اسم، وال تقل: م فِئَُك، والجمع: األدفاء، تقول: ما عليه ِدف  ُء بالكسر وهو الشيء الذي يُد  ف  ا عليه َدفَاءة ؛ ألنها مصدر، الّدِ
 وتقول: أُقعد في دفء هذا الحائط: أي َكنِّه.

ُء  ف  (، وفي حديث النبي -أيضا-والّدِ ء  -صلى هلل عليه وسلم-: نتاج اإلبل وألبانها وما يُنتفع به منها، قال هللا تعالى: )لكم فيها ِدف 
المشعار مالك بن نمط: يا رسول هللا نصيَّة من همدان؛ من كل حاضر : أن َوف َد همدان قدموا فلقوه ُمق ِبال من تبوك؛ فقال ذو 

؛ عهُدهم الينقُض عن ؛ من ِمخالِف خارف  ويام  ؛ أتوك على قُلُص  نواج  متَّصلة بحبائل االسالم؛ ال تأخذهم في هللا لومةُ الئم   وباد 
: هذا كتاب  من -صلى هللا عليه وسلم-ب لهم النبي شية ماحل  وال سوداء عنقفير ما قامت لعلع وما جرى اليعفور بُصلَّع. فكت

مِل مع وافدها ذي المشعار مالك بن نََمط  ومن أسلم من قومه،  محمد رسول هللا لنخالف خارف وأهل جناب الَهضب وِحقاف الرَّ
ن َعفاءها ولنا من دفئهم على أنَّ لهم فِراَعها وِوَهاَطها وَعزاَزها ما أقاموا الصالة وآتوا الزكاة، يأكلون ِعالفَها ويرعو

، وعليهم ف يه وِصرامهم ما َسلَّموا بالميثاق واألمانة، ولهم من الصدقة الثَّلُب وانّاُب والفَصيل والفارض والدَّاجُن والكبش الحوريَّ
 الّصالُغ والقاِدح.
، وليلة  َدفيِئَة ، -على فَِعيل-فُِؤت ليلتنا، ويوم  َدفِيء  : اذا لبس ما يُدفئُه، وكذلك رجل َدفآُن وامرأة  َدف أى. ودَ -على ِفِعل   -وَرُجل  َدفِيء  

 وكذلك الثوب والبيت.
. قال -مثال العََجِمّيِ  -والدَّفِئِيُّ  : المطر الذي يكون بعد الربيع قُبَُل الصيف حين تذهب الَكمأة فال يبقى في األرض منها شيء 

: َدفَئيٌّ وَدثَئي  بالثاء. قال ابو زيد: كلُّ  ُل األصمعيُّ  ميِرة  يَمتاُرنها قُبَُل الصيف فهي َدفَئيَّة  مثال َعَجِميَّة، وكذلك النِّتاج، قال: وأوَّ
 الدَّفَئّيِ وقوع الجبهة وآخره الصَّرفَة.

فَأت الرُجَل: اذا أعَطيته عطاًء كثيراً.  وأد 
فَأَ القوُم: اجتمعوا.  وأد 

فِيُء  فِئةُ: اإلبل الكثيرة ألنَّ بعضها يُد   بعضاً بأنفاسها، وقد تَُشدَّد.والُمد 
فَأَةُ: اإلبل الكثيرة األوباِر والشُّحوم، عن األصمعي وأنشَد للشّماخ:   والُمد 

ـِلـَك ال أَراُهـم   أَعاِئشَ    الِهَجاَن مع الُمِضي عِ  يُِضي عُونَ   ما أله 

ـِقـيعِ  أث بَاِجهنَّ من على  يُِضي ُع َصاِحُب ُمدفـآت   وكيفَ   الصَّ

فأَ به، وادَّفَأَ بهوقد أدفَ   : أي لِبس ما يُدِفئُه.-وهو افتَعَلَ  -أَه الثَُّب، وتََدفَّأَ هو بالثوب، واستَد 
 والتركيب يدلُّ على خالف البرد.

 دكأ

 أبو زيد: داَكأُت القوم: إذا زاحمتهم. وداَكِأُت عليهم الديون. وتَداَكأَ القوُم: ازدحموا، والتََّداُكُؤ: التدافع.

 دنأ

ً الدَّ  . وما كان َدِنيئا . ولقد َدنَأَ وَدنَُؤ نِيُء: الَخسيُس من الرجال الدُّوُن. وَدنَأَ الرجل يَدنَأُ: صار َدنِيئأً ال خير فيه. وانَّه لَدانِيء  خبيث 
 أيضاً ُدنُوءةً وَدنَاءةً: َسفَُل في فعله وَمَجن. والدَّنِيئةُ: الننَّقيصة.

نَأُ: الحدُب. واألدنَأُ: األ  حدب.والدَّ
 ويقال: نفس فالن  تَتََدنَُّؤهُ: أي تحمله على الدَّناءة.

 والتركيب يدلُّ على القرب كالُمعتَل.

 دوأ



. وقد داَء الرُجُل يَداُء داًء وَدوًء: إذا َمِرَض فهو " ، وقد دئَت يا رُجل. ورُجل  داء  -32الّداُء: الَمرُض، والَجمع أدواء  -ب" داء 
فع ، ور-بالرَّ . ويُقال: امرأة  داءة .: أي ذو داء   ُجالِن داءاِن، ورجال  أدواء  قاله َشِمر 
ً -وداَءةُ  : -أيضا ِجُز بين النحلتين اليمانية والشامية من نواحي مكة َحَرَسها هللاُ تعالى، قال ُحيفةُ بن أنَس  الهذليُّ  : جبل  يَح 

ِلِهنَّ  وما  إلى أكـنـاِف داَءةَ دونَـُكـم َهلُمَّ     الَحناِظبُ أغَدَرت  من َخس 

ُل: َرديُء النَّبِق ونُفايَتُه واألخَضُر منه.  ويُروى: "أُكناف داَرةَ"، والَخس 
.  واألدواُء: موضع 

 ويُقال: رجل  ديِّيء  وامرأة  َديِّئَة  به داء  كما ال داَء بالظَّبي.
 .-على فَعيل  وفَِعلَة  -ويُقال: رجل  َديِّيء  وامرأة  

َدأَةً:   أي َجلَبَةً.وَسِمعُت َدو 
، يَتعّدى وال يَتعّدى. ُجُل: مثُل داَء؛ وأَدأتُه أنا أيضاً: أي أَصبتُه بِداء   وأداَء الرَّ

 أبو زيد: تقول للرُجِل إذا اتََّهمتَه: قد أَدأَت وأدَوأَت.

 ذأذأ

جُر. والذَّأَذأةُ  ً -أبو عمرو: الذَّأذَأَةُ والذَّأذاُء: الزَّ  ذلك التَّذَأذُُؤ.: االضِطراُب في المشي، وك-أيضا

 ذبأ

وحِ. عوُم وهي الَمهزولَةُ الَمليحةُ الُهزاِل الَخفيفةُ الرُّ بأَةُ: الجاريةُ الرَّ
 ابن األعرابي: الذَّ

 ذرأ

ًء: أي خلقهم، وفي حديث عمر  : بلغني -رضي هللا عنه-: أنه كتب إلى خالد بن الوليد -رضي هللا عنه-ذََرأ هللا الخلق يَذَرُؤُهم َذر 
لت الحمام بالشام وأن من بها من األعاجم اتخذوا لك دلوكا ُعِجن بخمر وإني أظنكم آل الُمِغيرة ذرء النار: أراد أنهم أنك دخ

َو النار  ز-خلقوا لها، ومن روى: َذر  َن في النار. -بال َهم   أراد أنهم يُذ َرو 
َرُؤكم به.وقوله تعالى: )يَذ َرُؤُكم فيه( أي يُكثُِّرُكم بالتَّزويج كأنه قال: يَ   ذ 

تُها، وزرع َذِريء   ، قال ُعبيد هللا بن عبد هللا بن ُعتيبة بن مسعود، ويُروى لقيس بن ذَري ح، -على فَِعيل  -وذََرأ ُت األرض: بََذر 
 وهو موجود في ديواني شعرهما: 

رَ  َهواكِ   القلَب ثمَّ َذَرأ ِت فيه َصَدع تِ   فَِلي َم فالتَئأََم الفَُطو 

لُغ  َشـَراب  حيثُ  تَبَلَّغَ  لُغ وال   لم يَب  ن  ولم يَب   ُسرورُ  ُحز 

 ويُروى: "ثم َذَرَرت" و"ذََري ِت" غير مهموز، وهذا هو الصحيح.
هُ   : سقط؛ مثل ذََرا مثال دعا.-وَذِري غير مهموز-وذََرأَ فُو 

: أي حائل. ء   ويقال: ما بيني وبينه ذَر 
أةَ، وتُدعى للحلب فيُقا َء.وتسمى العَن ُز: ِذر  َء ِذر   ل: ِذر 

: -بالتحريك-والذََّرأُ  آُء. وَذِرَئ شعره وذََرأ؛ لغتان، قال ابو محمد الفقعسيُّ َرأُ وامرأة َذر   : الشَّيب في مقدم الرأس، يقال: رجل أذ 

ِغي ه   قالَت    َشي خاً عارياً تََراِقي ه   أراهُ   ُسلَي مى: أَنَّنِّي ال أب 

ةً  َمرَّ ً   ه  من ِكبَر  َمـآقِـي   ُمح  سا  َمَجالي ه   قد ذَِرئَت   ُمقَوَّ

 : الشيب، قال أبو نَُخْيلَة: -بالضمَّ -والذُّْرأَةُ 

أَة  باِدي  بَِدي   وقد   تَن َهُض في تََشدُِّدي   وَرث يَة    َعلَت ني ُذر 

أَةُ: ه آُء. والذُّر  َرأُ وَجد ي  أذ َرأُ: أي أرقش األذُنين وسائره أسود. وَعناق  َذر  أ ن.وفرس أذ   ي من شيات المعز دون الضَّ
آنّي  .-بتحريك الراء وتسكينها-وملح ذََرآنِيُّ وَذر  أِة، وال تقل أندرانيٌّ  : للِمل حِ الشديدة والبياض، وهو َمأخوذ من الذُّر 

َرأني فالن وأش كعني أي أغ ضبني. َرأ تُه إلى كذا: أي ألجأته إليه. وقال األحمر: أذ   وأذ 
شته عليه وأولعته به.وقال أبو زيد: أذَرأ   جل بصاحبه: إذا َحرَّ  ُت الرَّ

َرأ ُت الدمع: أذَري تُه.  وأذ 



لَة. والثاني: أنها من  ي  لَةُ أو فُعِّ ء ووزنها فُعُّو  يَّةُ: نسل الثقلين، وفي اشتقاقها وجهان: أحدهما: أنها من الذَّر  الذَّّرِ بمعنى والذُّّرِ
ُهم في األرض ورة  فقُلبت الراء الثالثة ياء كما في تقضَّت العُقاب. التَّف ريق ألن هللا َذرَّ لَةُ أيضاً، وأصلها ُذرُّ ؛ ووزنها فُع ِليَّةُ أو فُعُّو 

يَّةُ على النساء كقولهم للمطر: سماء، ومنها حديث عمر  يَّة ال تأكلوا أرزاقها -رضي هللا عنه-وقد أُوقعت الذُّّرِ وا بالذُّّرِ : ُحجُّ
 اقها، قيل: المراد بها النساء ال الصبيان وضرب األرباق مثال لما قُلَِّدت  أناقها من وجوب الحج.وتذروا أرباقها في أعن

 والتركيب يدل على لون إلى البياض وعلى شيء يُبَذُر ويُزرع.

 ذَمأ

أً: شق عليه.  ذََمأَ عليه ذَم 

 ذيأ

تَه حتى يسقط من عظمه.  ذَيَّأ ُت اللحم فَتَذَيَّأَ: إذا انضج 
حةُ: فسدت وتقطَّعت.وتَذَيَّ  أَِت القر 

 وتَذَيَّأ وجهه: َوِرم.

 رأرأ

 َرأ َرأ السراب: لمع.
قت. ابو زيد: َرأ َرأَت  عيناه: إذا كان يديرهما.  وَرأ َرأَِت المرأةُ بعينيها: برَّ

أ َرأَةُ بالمّدِ أيضاً.  قال: وَرأ َرأَُت بالغنم: إذا دعوتها، وهذا في الّضأن والمعز. قال: والرَّ
لَل  وفَع الَل  -رجل َرأ َرأُ العين وَرأ َراُء العين و ِثُر تقليب حدقتيه، وامرأة َرأ َراء  بغير هاء، قال: -على فَع   : إذا كان يُك 

الِق َرأ راُء العَي ن   ِشن ِظي َرةُ    األخ 

 والتركيب يدل على اضطراب.

 ربأ

ب أَةُ: االداَوةُ تُعمل من أَدم  أربعة.  الرَّ
 أ ُت فيه: أي علمت علمه.الفّراء: َربَ 

تُه.  وَربَأ ُت المال: أصلح 
بَأُ بك عن هذا األمر: أي أرفعك عنه.  وقولهم: إني ألر 

بَأَة . وَربَأ ُت القوم َرب أً وار   قبة، ومنه قيل لمكان البازي الذي يقف فيه: َمر  تَبَأُ: المر  بَأُ والُمر  بَأَةُ والَمر  تَبَأ تُهم: أي رقبتهم؛ والَمر 
تَبَأ تُها: أي َعلَ وكذ بَأَةَ وار  تَاَن. وَربَأ ُت الَمر  تَبَأَ: إذا اع  تُها.لك إذا كنت لهم طليعة فوق شرف، يُقال: َربَأَ لنا فالن وار   و 

َء فالن: أي ما علمت به ولم أك ترث له. يت: ما َربَأ ُت َرب   وقال ابن السّكِ
ِبي ئَةُ: الطَّليعة، والجمع: الرَّ  بِيُء والرَّ  بايا.والرَّ

ته واتَّقيته.  وَرلبَأ ُت الشيء: إذا حِذر 
هب تُه. بِئةً: أذ   وَربَّأ تُه تَر 

 والتركيب يدل على الزيادة والنماء.

 رتأ

ًء شديداً: أي أنطِلق. تَأُ ُرتُو   الفّراء: خرجت أر 
تُها. والرجل: َخنَق ته.-بالهمزة-ابن دريد: َرتَأ ُت العقدة   : مثل َرتَو 

تَآن: مث تَكان.والرَّ  ل الرَّ



 وقال ابن ُشميل: ما َرتَأَ كبده اليوم بطعام: أي ما أكل شيئاً يهجأ به جوعه، وال يقال: َرتَأ إالّ في الكبد.
 وَرتَأَ: أقام.

تَأَ: ضحك في فتور.  وأر 

 رثأ

 َرثَأَه بالعصا َرث أً شديدا: ضربه بها.
لَُع منه،  ثُء: َوجع يأخذ البعير في َمن ِكبه فَيَظ   يقال: ثد َرثَأَ البعير َرث أً.والرَّ

ِثي ئَة. وبلغ زياداً قول المغيرة بن ُشعبة  : لََحديث  من -رضي هللا عنه-وَرثَأ ُت اللبن َرث أً: إذا َحلَب ته على حامض فخثر، واالسم: الرَّ
ت بساللة من ماء ثغب في يوم ذي وديقة عاقل أحبُّ إليَّ من الشُّهد بماء رَصفة  فقال: أكذاك هو? فَلهو أَحب إلي من َرثِي ئَة  فُثِئ

ِثي ئَةُ تفثأُ الغضب.  ترمض فيه اآلجال. وفي المثل: الرَّ
ثِيَِة غير مهموز. ، وأصُل الَمر   ابن السّكيت: قالت امرأة من العرب: َرثَأ ُت زوج بأبيات؛ وَهَمزت 

َن َرأيَهم َرث أً: أي يخلطون. ثَأُو   وهم يَر 
ثِي ئَةَ: شِرب تُها.وارتَثَأ اللبن: خثر، وارتَ   ثَأ ُت الرَّ

تَثَأ فالن في رأيه: أي خلَّط. تَثَأ عليهم أمرهم: أي اختلط، وارتَثَأ عليهم أمرهم: أي اختلط، وار   وار 
 والتركيب يدل على اختالط.

 رجأ

ِر هللا( َجُؤوَن ألم  وَن ُمر  رته. وقرأ غير المدنيين والكوفيين وعباس )وآَخر  َجأ ُت األمر: أخَّ رون حتى يُنِزل هللا تعالى  أر  أي ُمؤخَّ
جئ   ِجعة، يقال: رجل ُمر  ِجئةُ؛ مثال الُمر  ِجع  -فيهم ما يريد، ومنه سميت الُمر  ِجعّي ، هذا -مثال ُمر  ِجئيٌّ مثال ُمر  ، والنسبة إليه ُمر 

ج  مثل ُمعط، وهم المرِجيَّةُ بالتشديد؛ ألن بعض ال ت، فإذا لم تهمز قلت: رجل ُمر  طيُت إذا همز  َجي ُت وأخ  عرب يقول: أر 
 وتوضيت، فال يهمز.

مة يصف بيضة: وبيضاء ال تَن حاُش منا  َجأَِت الناقة: دنا نِتاُجها، يُهمز وال يُهمز، قال أبو عمرو: هو مهموز؛ وأنشد لذي الرُّ وأر 
َجأَت   ج ولم تُق َرف  لما يُمتنى له إذا أر  " وهذه هي وأُمها إذا ما رأتنا زال منا َزوي لها نَتُو   ماتت وعاش َسليلُها ويُروى: "إذا نُتجت 

 الرواية الصحيحة.
 والتركيب يدل على التأخير.

 ردأ

: أي فاسد. ُدؤ َرداءةً، فهو َرِديء   َرُدَؤ الشيء يَر 
ته بخشب أو كبس يدفعه أن يسقط. َدُؤه: إذا دعم   وَرَدأ ُت الحائط: أر 

ُء  د  قني(.: العون، قال هللا تعال-بالكسر-والّرِ ًء يَُصّدِ ِسل ه َمِعي ِرد   ى: )فأر 
ُء  د  ً -والّرِ َداالً.-أيضا . وقد اعتكَمنا أرداًء ثقاالً: أي أع  َداء  ُل الثّقيل، والجمع أر   : الِعد 

ء  من بناء  تُل زقه به. َدُؤه ِبِرد   وَرَدأ تُه بكذا: أي جعل تُه قوة له وعماداً كالحائط تَر 
 يها.وَرَدأ اإلبل: أحسن القيام عل
َدأ تُه  ً -وأرَدأ تُه: سكَّنته. وأر  ته.-أيضا  : أقَرر 
تر: أرخيته. َدأ ُت الّسِ  وأر 

ًء. دأ تُه بنفسي: إذا كنت له ِرد  َدأ ُت الرجل: أعنته، تقول: أر   وأر 
َدأ تُه: أفسدته.  وأر 

َدي ُت بال همز. َدأ ُت على الخمسين: أي ِزدُت، والصواب: أر   وقال الليث: أر 
َدأ ُت الحائط لغة  في َرَدأ تُه. وقال يونس:  أر 

 وتَراَدأُوا: أي تعاونوا.

 رزأ



ئَةُ، َرِزي ئة : أي أصابته مصيبة. ِزي  َزتُء، وكذلك الَمرِزئَة والرَّ ُء: المصيبة، والجمع: األر  ز   الرُّ
ًء  : إذا أصبت منه خيراً ما كان. -بالضم-وَرَزأ تُه ُرز  ِزئة   وَمر 

 : أي ما نقَصتُه.-بالكسر-وما َرِزئ تُه  وتقول: ما َرَزأ تُه ماله
أ : أي كريم يصيب الناس خيره.  ورجل ُمَرزَّ

تََزأَ الشيء: انتقص، قال تميم ابن أبي بن ُمقبل يصف قروماً حمل عليها:   وار 

تُـهـا َحَمل تُ  د    اللَّبَاِن يَبُذُّ الِفَحاال بِسامي  عليها فََشرَّ

َره َكريمُ  تََزأ  بُرُكوب  ِزباال فلم  النِّجاِر َحمى َظه    يُر 

 والتركيب يدل على إصابة الشيء والذهاب به.

 رشأ

َشأُ   : ولُد الظَّبيَة الذي قد تحرك ومشى.-بالتحريك-الرَّ
َشأُ  ينَوَرّيِ -والرَّ َوعِ وال ثمرة لها وال يأكلها شيء.-أيضاً عن الّدِ  : شجرة تسمو فوق القامة ورقها كورق الِخر 

 ظبية: ولدت.وَرَشأَِت ال
 وَرَشأَ المرأة: جامعها.

 رطأ

 َرَطأَ المرأة: جامعها.
َطأُ  ، مثل كريم وِكرام. والرَّ ِطيُء: األحمق، والجمع ِرَطاء  ئَةُ: الحمقاء.-بالتحريك-والرَّ ِطي  طئاُء والرَّ ق. والرَّ  : الُحم 

 وَرَطأَ بسلحه: رمى به.
َطأَِت المرأة: بلغت أن تُجامع.  وأر 

 رفأ

فَُؤه َرف أً: إذا أصلحت ما وهى منه، وربما لم يُهمز، يقال: من اغتاب خرق ومن استغفر َرفَأَ. َرفَأ تُ   الثوب أر 
فَأَ: جنح. فَأَ إليه: لجأ. وأر  مة. وأر  بتها من الشط، عن هشام أخي ذي الرَّ فَأ ُت السفينة: إذا قَرَّ  وأر 

تََشَط. فَأَ: ام   وأر 
فَاُء  فاء والبنين، كراهية  -صلى هللا عليه وسلم-ل تِئاُم واالتِّفاق. ونهى رسول هللا : اال-بالكسر والمدِّ -والرَّ أن يقال للمتزوج: بالّرِ

ج مكان هذا الكالم إذا َرفَّأَه: باَرَك هللاُ عليك وباَرَك فيك وجمع بينكما في خير. وفي  إحياء سنن الجاهلية. وكان يقول للمتزّوِ
مرأتُه فقال الرُجل: أين أنَت؟ قال: دون الحائط، قال: إني امرؤ  من أهل الشام، قال: بَعيد  بَغيض، حديث ُشَري ح: أنَّه أتاه رجل  وا

أ"، قال: فََولََدت لي ُغالماً، قال: يَهنئَُك الفارُس، قال: وأَردُت الخروج بها -36قال: تَزوجُت هذه المرأةَ، قال: بالرفاِء والبَنين "
ث َحديثين امرأةً فِان إلى الشام، قال: ُمصاِحباً، قال : وَشَرطُت لها داَرها، قال: الشَّرط أملَك، قال: اقِض بَينَنا أصلحك هللا قال: َحّدِ

ثها أربعةَ أطوار، يَعني: أنَّ الحديَث يُعاُد للّرجل َطوَرين ويُضاَعُف للمرأةِ لنُقصان عَ  قِلها، أبَت فأربعةً، ويُروى فأربع. أي فََحّدِ
تيِن فلم تَفَهم فأمِسك وال تُتِعب نفَسك فانَّه ال َمطَمَع في إفهامها.ومعنى: "فأربع" أي إ رَت الحديَث َمرَّ  ذا َكرَّ

ّكيت: وِان شئ َت كان معناه بالسُّكون والطَُّمأني نِة، فيكون أصلُه ويُقال: َرفَّأُت الُمملََك تَرفئَةً وتَرفيئاً: إذا قُلت ذلك له، قال ابن الّسِ
ُجَل: إذا َسكَّنتَه.َغيَر الَهمز، من قو  ِلهم: َرفَوُت الرَّ

 وتَرافَأُوا: أي تَوافَقوا وتَظاَهروا.
 واليَرفَئيُّ في قول امرئ القيس: 

 وَرحلي والِقراَب ونُمُرقـي كأنِّي

فَئّي  ذي َزوائَد نِقنِقِ  على   الفَِزعُ النّاِفر الُمَولِّي هاِرباً. الظَّليمُ   يَر 

 ر: واليَرفَئيُّ في قول الشاع

  في َسواِد اللَّيل َمذؤوبُ  ُمستَوَهل    يَرفَئيٌّ بـاَت فـي َغـنَـم   َكأنَّه



 َعبد  ِسنديٌّ أسَود.
ً -واليَرفَئيُّ   : الظَّبي.-أيضا

فَأُ: مولى عمر بن الَخّطاب   .-رضي هللا عنه-ويَر 
.  والتركيُب يدلُّ على موافَقَة  وُسكون  وُمالءمة 

 رقأ

 ُ قوُء َرقَأَ الدَّمُع يَرقَأ : ما يوَضُع على الدَّم فيسُكُن، وقال أكثَُم بن َصيفّي  في -على فَعول  بالفَتح- ُرقوًء: سكن، وكذلك الدَُّم. والرَّ
: ال تََضعوا ِرقاَب " ها فانَّ فيها ثََمَن الكريمة وَرقوَء الدَّم، وبألبانِها يُتَحُف -36وصيَّة  َكتََب بها إلى َطيء  ب" اإلبل في غير َحقِّ

ماء.  الَكبيُر ويُغَّذى الصَّغير، ولو أنَّ اإلبل ُكلِّفَِت الطَّحَن لََطَحنَت: أي أنَّها تُعطى في الّديات فَتُحقَُن بها الّدِ
 وَرقَأُت الدَّرَجةَ: لغة  في َرقيُت. والَمرقَأةُ والمرقَأةُ: لُغَتاِن في الَمرقاةِ والِمرقاة.

 ي ارفُق بنفِسَك وال تَحِمل عليها اكثََر مّما تُطيُق.ويُقال: أرقَأ على َظلِعَك مثُل أرَق: أ
 وأرقَأَ هللاُ َدمعَه: َسكَّنَه.

 رمأ

 َرَمأَ بالمكان: أقاَم به، َرمأً وُرموًء، عن ابي زيد.
 ابُن األعرابي: َرَمأُت على الَخمسين وأرَمأُت: أي ِزدُت، مثل َرَميُت وأرَميُت.

 وأرَمأُت إليه: َدنَوُت.
ئاتُ   : أباطيلُها.-بتَشديد الميم المفتُوحة-األخبار  وُمَرمَّ

 رنأ

: جاَء يَرنَأُ في ِمشيَتِه: إذا جاء يتَثاقَُل فيها.  األصمعيُّ
 وَرنَأَ إليه: نََظَر، لغة  في َرنا.

 رهأ

هيَأةُ: العَجُز والتَّواني.  الرَّ
 أبو زيد: َرهيَأُت َرأيي: إذا لم تُحِكمه.

هيَأَةُ: أن تَجعَ   َل أَحَد العدلَيِن أثقََل من اآلَخر، يقال: َرهيَأَت ِحملَك.اللَّيث: الرَّ
هيأَةُ: أن تَغَروِرَق العَيناِن من الَجهد أو من الِكبَر، وأنَشَد:   قال: والرَّ

ً   كان َحظُُّكما من مال شيخكما إِن  الِكـبَـرِ  تََرهيَأُ َعيناها من نابا

ضَ  ت به -رضي هللا عنه-ت للَمَطر، وقال ابُن َمسعود  وَرهيَأَِت السحابَةُ وتََرهيأَت: إذا تََمخَّ : ِانَّ َرُجالً كان في أرض  له ِإذ َمرَّ
 َعنانَة  تََرهيَأُ فََسِمع فيها قائالً يقول: ِاءتي أرَض فالن  فاسقيها، قال: 

َ   َعنانَةُ النَِّقماِت أضَحت فتلكَ   لُمجِرميها بالِعقابِ  تََرهيَأ

"37- ُ   في ِمشيَتِها: أي تََكفَّأُ كما تََرهيَأُ النَّخلَة العَيدانَةُ.أ" والمرأةُ تََرهيَأ
ُجُل في أمِره: إذا َهمَّ به ثمَّ أمَسَك وهو يريُد أن يَفعَلَه.  أبو عبيد: تََرهيَأَ الرَّ

 روأ

، الواِحَدةُ راَءة .  الّراُء: َشَجر 
  أبو الَهيثَم: الّراُء: َزبَُد البَحر، وأنَشَد لبعض الطائيِّين:

  أنِفها راًء وَمّظا وَمخِلجِ   بنَحِرها وبِمشفََريهـا كأنَّ 



ِويَّةُ، َجَرت في َكالِمهم غير َمهمو أُت في األمر تَرِوَءةً وتَرويئاً: إذا نََظرَت فيه ولم تَجعَل بَجواٍب، واالسم: الرَّ  زٍة.وَروَّ

 ريأ

أُت. : َريَّأُت في األمر: مثُل َروَّ  األصمعيُّ

 زأزأ

: -بالَهمز فيهما-ئة  وزؤازئة  قِدر  زَؤز  : العَظيمةُ الواِسعَةُ، قال أبو ِحزام  الُب بُن الحاِرث العُكليُّ

  بالدَّأِث ما تُهَجُؤه تَُزأزيءُ   زؤازئة  َوأبَة   وعـنــدي

ُك. أَزأَةُ: التََّحرُّ  تَُزأزيُء: أي تَُضمُّ. والزَّ
 ه أي َطَرفَيه رأَسه وذَنَبَه.وَزأزأَ الظَّليُم: إذا َمشى ُمسِرعاً ورفع قُطَري
 أبو زيد: تََزأَزأَ المرأةُ: اختَبَأَت، قال َجرير: 

  تََزأَزأَِت السُّوُد العَناكيب إذا  فَتُبدي َجماالً زانَهُ َخفَر   تَبدو

َكت أعطافَها وهي ِمشيَةُ الِقصار.  وتََزأَزأَِت المرأةُ: إذا َمَشت وَحرَّ
 وتََزأَزأ: تََزعَزعَ.

 زبأ

بأَةُ: الغَضبَةُ. ابن  األعرابي: الزَّ

 زكأ

لُت نَقَده. يت: َزَكأتُه َزكأً: َعجَّ  ابُن السّكِ
 وَزَكأَِت الناقَةُ بَولَِدها تَزَكأُ َزكأً: َرَمت به عند ِرجلَيها.

 وَزَكأَ المرأةَ: جاَمعَها.
: َزَكأُت إليه: لََجأُت إليه "  ب".-37أبو زيد 

 : أي ُموِسر  كثيُر الدَّراِهم عاِجُل النَّقد، يُقال: هو َمليء  ُزَكأ  وُزَكأَة .-مثاُل تَؤَدة  -وُزَكأَة   - ُصَرد  مثالُ -واِنَّه لَُزَكأُ النَّقِد 
 وازَدَكأُت منه َحقِّي: أي أَخذتُه.

 زنأ

 َزنَأُت: َطِربُت وأسَرعُت، ولَِزقُت باألرِض أيضاً.
 وَزنَأَه: َخنَقَه.

: َصِعَد، قالت  َمنفوَسةُ بنُت زيد الفَوارس ابِن ُحَصين بن ِضرار الضَّبّي وهي تَُرقُِّص ابنَها َحكيماً وَزنَأَ في الَجبَل َزنأً وُزنوءً 
 : -رضي هللا عنه-وتَُردُّ على زوجها قَيس بن عاِصم  الِمنقَرّيِ 

  أبي فَلَن تَناَل ذاكا أّما  أخي أو أشبِهاً أباكا أشبِه

   عن تَنالَه يَداكا تَقُصرُ 

 قال قَيس:  حين

وف  َوَكـل وال  أبا أبيَك أو أشـبِـه َعـَمـل أشبِه  تَكونَنَّ َكـِهـلَـّ

قَ   في َمضَجِعه قـد انـَجـَدل يُصبِحُ    إلى الخيرات َزنأً في الَجبَل وار 



 وَزنَأُت للَخمسين َزنأً.َدنَوُت.
: قَُصَر. لُّ  وَزنَأَ الّظِ

 وَزنَأُت إليه َزنوًء: لََجأُت اليه.
، قال تَميُم ابُن أُبَّيِ بن ُمقبل: -بالفَتح والَمدِّ -ناُء والزَّ   : القَصير، يُقال: رجل  َزناء  وِظلٌّ َزناء 

ناء رؤوَسها وتِلجُ  ّلِ الزَّ  َصحائحُ  هيماً وُهنَّ  وتَحَسبُها  في الّظِ

ناُء  ً -والزَّ يُق.-أيضا  : الّضِ
ناُء  ً -والزَّ ًء:  -ى هللاُ عليه وسلَّمصلّ -: الحاِقُن، ونَهى رسوُل هللا -أيضا نَأُ ُزنُو  ، يقال منه: َزنَأَ بولُه يَز  أن يُصلِّي الرجل وهو َزنَاء 

 إذا احتَقَن.
نِيُء  قَاُء الصغير.-على فَِعي ل  -وقال ابن األعرابي: الزَّ  : الّسِ

نَأ تُه: ألَجأتُه.  وأز 
نِئَةً: أي ضيق، قال شهاب بن العيف، ويروى للح  ارث بن العيف، واألول هو الصحيح، فإني وجدته في شعر وَزنَّأ عليه تَز 

 شهاب بخط أبي القاسم اآلمدّيِ في أشعار بني شيبان: 

 على أبيه ثمَّ قَـتَـلَـه   َزنَّا  ُهمَّ إنَّ الحارَث بَن َجبَلَـه   ال

ـلَـه   وَرِكبَ  َد لَه   وكان  الشاِدَخةَ الُمَحجَّ   في جاراتِه ال َعه 

ر  َسيِّ  فأيَّ     فَعَـلَـه   ئ  الأم 

يت: إنما ترك همزه ضرورة.  أي: لم يَْفعَْله، كقوله تعالى: )فال َصدََّق وال َصلَّى(، قال ابن السك ِ

 زوأ

ُء الَمِنيَِّة: ما يحدث منها؛ بالهمز. وقال أبو عمرو: قد َزاَء الدهر بفالن: أي انقلب به، وهذا دليل على أنه  األصمعي: َزو 
يب  األيادي: مهموز، قال أبو ع ُت بهذه الكلمة، قال أبو ُذؤ   مرو: فَِرح 

قَة  أس قى على َظَمأ   ما راً   كاَن من ُسو  ُدهـا بَـرَدا َخم   بماء  إذا ناُجو 

ءُ   ابن ماَمةَ َكع ب  ثمَّ َعـيَّ بـه من ةً  َزو   وقَـدى المنـيَِّة إالّ حـرَّ

 سأسأ

ُر الحمار. وقال ا ب أبو عمرو: السَّأ َساُء: زج  ألحمر: َسأ َسأ ُت بالحمار: إذا دعوته ليشرب وقلت له: َسأ َسأ. وفي المثل: قَّرِ
ته ليمضي، وقد يُذكر َسأَ وال يُكرر؛ فيكون ثاُلثيا،  الحمار من الردهة وال تقل له َسأ . وقال الليث: َسأ َسأُت بالحمار: إذا َزَجر 

 قال: 

ِر ما َسأ  للَحِمي ِر ولـم لن ِرب    تَد    َكّف  َمَخابَِط السَّلَمِ ب تَض 

 ويقال: تَسأَْسأُت َعلي أموركم وتََسيَّأْت: أي اختلفت فال أدري أيها أتبع.

 سبأ

بَأً: إذا اشتريتها ِلتشربها، قال إبراهيم بن علي ابن محمد بن سلمة بن عامر بن هرمة:   َسبَأ ُت الخمر َسب أً وَمس 

د   َدتِهـا َخو  َدُؤهاتَ  إذا  تُعاِطي َك بعَد َرق   َوفَّى العُيوَن َمه 

 ً باَء ُمع ـَرقةً  كأسا بَُؤها يَغ لُو  بِِفي ها َصه    بأيدي التَِّجاِر َمس 

يت الخمر  بَاء مثال الكساء، ومنه ُسّمِ أي: إنها من َجودتها يغلو اشتراؤها، وال يقال ذلك إالّ في الخمر خاصة، واالسم الّسِ
 : - عنهرضي هللا-ِسبِي ئَةً، قال حسان بن ثابت 

  ِمزاَجها َعَسل  وماءُ  يكونُ   َسبِي ئَةً من بَـي ِت َرأ س   كأنَّ 

تِناءُ  التُّفّاحِ َهصََّرهُ  من  أن ياِبها أو َطع َم َغّض   على  اج 



  همز.ويُروى: ?كأنَّ َخبي ئةً?. ويسمون الخّمار: السَّبّاء، فأما إذا اشتريتها لتحملها إلى بلد آخر قلت: َسبَي ُت الخمر؛ بال
 وَسبَأَ على يمين كاذبة: إذا مرَّ عليها غير ُمكترث.

تُه.  وَسبَأ ُت الرجل: َجلَد 
 أبو زيد: َسبَأ تُه بالنار: أحرقته. وَسبَأ تُه: صافحته.

وَسبَأُ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ولد عامة قبائل اليمن، وقال ابن دريد في كتاب االشتقاق: َسبَأ  لقب واسمه عبد شمس. 
ال الزجاج في قوله تعالى: )وِجئ تُك من َسبَأ( هي مدينة تعرف بمأرب من صنعاء على مسيرة ثالث ليال، فمن لم يصرف وق

 فألنه اسم مدينة، ومن صرف فألنه اسم للبلد فيكون ُمذكرا سمي به ُمذكر.
 والسَّبَئيَّةُ: من الغالة؛ يُنسبون إلى عبد هللا بن سبأ.

بَأُ: الطريق.  والَمس 
 يُء الحية وَسبِيُّها: ِسل ُخها.وَسبِ 

: أي إنك تريد سفرا بعيدا، سميت ُسب أَةً ألن اإلنسان إذا طال سفره َسبَأَت ه -بالضم-وقال ابن األعرابي: يقال إنك تريد ُسب أة 
بَةً. َحت ه. وإذا كان السفر قريباً قيل: تريد ُسر   الشمس ولَوَّ

بَأ ُت ألمر هللا؛ وذلك إذا أخ    بََت له قلبك.ويقال: أس 
تَبَأ ُت الخمر: مثل َسبَأ تُها. وأن َسبَأَ الجلد: انسلخ.  واس 

 ستأ

 : الرجل يكون رأسه طويالً الكوخ.-مهموزاً مقصوراً -ابن األعارابي: الُمسنَت أُ 

 سخأ

َخأ  على ِمف عَل   تُها وَسِخي تُها، عن الفّراء، والعود من األول: ِمس  َخاء  على َسَخأ ُت النار: لغة في َسَخو  ، ومن الثاني والثالث: ِمس 
.  ِمف عال 

 سدأ

َدأ َوةُ: الرجل الخفيف والشديد الُمق ِدُم، ووزنها فِن عَل وة، قال:  ن  ئبةُ. وقال الكسائي الّسِ ن َدأ َوةُ: الّذِ  الّسِ

ِل ذي الَمَساِمرِ  كأنَّ   ِمثل الفَنِي ِق الـجـافِـرِ  ِسن َدأ َوة ح  َت الرَّ   تَح 

   القَناِطـرِ  أوفَت  على قَن َطَرةً 

ْنَدأْوون. ْنَدأْو بال هاء، والجمع الس ِ  وكذلك الس ِ

 سرأ

ُء  َءةُ  -بالفتح-السَّر  ر  َوة ، وأصلها الهمز، وقيل: ال يُال ذلك حتى تُل ِقيَاه. وأرض -بالكسر-والّسِ : بيضة الجرادة والسمكة. ويُقال ِسر 
َءة . وضبة َسُرو   َءة : ذات ِسر  ُرو  .َمس  ل  وضباب ُسُرء  على فُعُل   ء  على فَعُو 

ًء. َرأُ َسر   وقال ابن دريد: َسَرأَِت المرأة: إذا كثر ولدها فهي تَس 
ًء. ِرئةً مثل َسَرأت  َسر  أِت الجرادة تَس   وأ َرأَِت الَجراَدةُ: إذا حان لها أن تبيض. وقال الفّراء: َسرَّ

 سطأ

 ها.أبو سعيد: َسَطأَ المرأة وَشَطأَها: باَضع

 سأل



الُء مثال الكساء،  األصمعي: َسألَه مائة درهم: أي نقده؛ ومائة سوط: أي ضربه. وَسألَ السمن: طبخه وعالجه، واالسم الّسِ
 قال الفرزدق يمدح الحكم بن أيوب الثقفي ابن عم الحجاج بن يوسف وخص في القصيدة عبد الملك بن مروان بالمديح: 

ر  فأخ   راُموا ا بالعَراقِي بِ  منهت  َطأَُهمالِخالفَةَ في َغد  ر  وفاُءو    ُصُدو 

بـوبِ  في أدي م غيرِ  َسالَءها  َكَساِلئَة  حمقاَء إذ  َحقَـنَـت   كانوا  َمر 

كهما، الواحدة ُسالءة .  وَسأل ُت النخل والعسيب َسألً: إذا نَزعَت ُسالَءُهما: أي َشو 
تأَل ُت السَّمن: مثل َسأل تُه.  واس 

 سلطأ

لَن َطأ ُت: أي ارتفعت إلى الشيء أن ظُر إليه.ابن بُُزر    خ: اس 

 سوأ

ًء  ؤه َسو  ه،واالسم السُّوء  -بالفتح-ساءه يَُسو  ، وقرأ عبد هللا ابن كثير وأبو عمرو: )دائرةُ -بالضم-وَمَساَءةً وَمَسائيَةً: نقيض َسرَّ
ء( يعني الهزيمة والشر، وقرأ الباقون بالفتح وهو من الَمَساَءة. ء( أي من غير  السُّو  ُرج  بيضاَء من غيِر ُسو  وقوله تعالى: )تَخ 

ُء الِحساب(: هو أالَّ تُق بََل منهم َحسنة وال تُغ رَف عنه السُّوَء( أي خيانة صاحبة العزيز. و)ُسو  فر بََرص. وقوله جل ذكره: )لَنَص 
 لهم سيِّئة.

 يته وإنما هو لقلة المعرفة.وقولهم: ما أن ِكرَك من سوء: أي لم يكن إنكاري إيّاك من سوء رأ
َشِليّث وليس ألبي الغول الطُّهوي:  ءى: نقيض الحسنى، قال أبو الغول النَّه   والسُّو 

ءى وال َن من َحَسن  بُسو  ُزو  َن من ِغلَظ   وال  يَج  ُزو   بِِلـي نِ  يَج 

." " و"بَِسيء   ويروى: "بسوء 
ءى في قوله تعالى: )ثُم كان عاقِبَةَ الذين أ ءى( أي عاقبة الذين أشركوت النار.والسُّو   ساُءوا السُّو 

ء   ء؛ ويقال: الحق اليقين وحق اليقين جميعاً،  -باإلضافة-وتقول: هذا رجل َسو  ثم تُدخل عليه األلف والالم فتقول: هذا رجل السَّو 
َء ليس بالرجل؛ واليقين هو الحق، قال: وال يقال: رجل السُّوء    .-بالضم-ألن السَّو 

ءئَة ؛ فقُِلبت الواو ياء وأدغمت. وقوله تعالى )ثمَّ بدَّلنا مكان السَّيئَِة الَحَسنةَ( أي مكان الَجد ب والوالسَّ  َب يِّئةُ: أصلها َسي و  سَّنِة الِخص 
نََك بالسَّيِّئة قبَل الَحَسنَِة( أي يطلبون العذاب. وقوله: )وما أصابََك من سي تَع ِجلُو  ئة فمن نفِسك( أي والحيا. وقوله جل وعز: )ويَس 

ؤَك. ر  يَُسو   من أم 
، وقد سبق االستدالل ببيت أبي الغول.  ويقال: فالن سيئ االختيار، وقد يُخفَّف فيقال: سيئ؛ مثل هيِّن  وَهي ن  ولَيِّن  ولَي ن 

ءآُء، وفي حديث النبي  د  خير من حسناء عقيم-صلى هللا عليه وسلم-ورجل أسوأ وامرأة َسو  آُء َولُو  لَة  أو : َسو  ، وكذلك كل َخص 
ملة بن المنذر الطائي:   فَع لَة  قبيحة، قال أبو زبيد َحر 

َمةَ النَّديم وُحقَّت   لم َءةِ  يا  يََهب  ُحر  م  للسَّو  ءآءِ  لَقَو   السَّـو 

ؤه. ؤه ويَنُو  َءةُ: العورة والفاحشة. ويقال: له عندي ما ساءه وناءه وما يسو   والسَّو 
تُ  يت: ُسؤ  ُت الرجل َسوايةً ومسايةً ابن السّكِ -ُمَخفَّفَتان- به ظنّا وأَسأ ُت به الظن قال: يُث بِتُوَن األلف إذا جاؤوا باأللف والالم. وُسؤ 

تُه َسَوائيَةً فقال: هي فَعَاليةُ  -يعني الخليل-. وقال سيبويه: سألته -بالهمز-: أي ساءه ما رآه مني. وزاد أبو زيد: َسَواَءةً  عن ُسؤ 
عالنية؛ والذين قالوا سواية حذفوا الهمزة وأصلها الهمز، قال: وسألته عن مسائية فقال: مقوبة وأصلها مساوئة فكرهوا بمنزلة 

 الواو مع الهمزة؛ والذين قالوا مسايةً حذفوا الهمز تخفيفاً.
 حِملُها على الَجري.وقولُهم: الَخيل تجريعلى َمساوئها: أي إنَّها وإِن كانت بها أوصاب  وُعيوب  فانَّ َكَرَمها ي

 : من األعالم.-بالضّمِ والَمدِّ -وُسواَءةُ 
 وأساَء: نقيُض أحسَن.

. وفي الحديث: أُت عليه ما َصنََع تَسوئةً وتَسويئاً: إذا ِعبتَه عليه وقُلَت له: أَسأَت، يقال: ِان أَسأُت فََسّويء َعلَيَّ أنَّ رجالً  وَسوَّ
أ ذلكم  قال: يا رسوَل هللا لو أني لَقيُت أبي مح فَقتَلتُه فما َسوَّ في المشركين فَسِمعُت منه َمقالةً قبيحةً لك فما َصبَرُت أن َطعَنتُه بالرُّ

 عليه.
: اغتَمَّ، على َوزِن اسطاعَ. وفي حديث النبي   -صلى هللا عليه وسلم-واستاَء الرجل من السُّوء: افتَعَل؛ منه، كما تقول من الغَّمِ

ة  ثم يؤتس هللا الُملَك َمن يشاء، ويُروى: فاستاَء لها: أي َطلب أ": أنَّ رجالً قَصَّ -41"  عليه رؤيا فاستاَء لها؛ ثمَّ قال: ِخالفَةُ نُبوَّ
ل والنَّظر.  تأويلَها بالتَأمُّ



 سيأ

ةِ، قال زهير  يصف قَطاةً: -بالفتح-السَّييُء  رَّ  : اللَّبن الذي يكون في أطراف األخالف قبل نُزول الّدِ

َغـيَطـلَة  استغا كما   العُيوَن ولم يُنَظر به الَحَشكُ  خافَ   َث بِسيء  فَـزُّ

 الفَّراُء: تََسيَّأَِت الناقَةُ: إذا أرَسلَت لَبَنَها من غير َحلَب ، قال: وهو السَّيُء.
 بَُع.وتََسيَّأَ بَِحقّي: أقَرَّ به بعد إنكاره وتََسيَّأَت َعلَيَّ أُموُرُكم: اختَلَفَت فال أدري أيَّها أت

 شأشأ

ين.  أبو زيد: شأشأُت بالِحمار: إذا َدَعوتَه وقلَت له تُشؤشؤ، وقال َرُجل  من بَني الِحرماِز: تَُشأَشأ وفَتََح الّشِ
وال. وقال غيُره: شأشأَِت النَّخلَةُ: إذ يُص. والشَّأشاء: النَّخُل الّطِ قبَِل اللَّقاَح ا لم تَ أبو عمرو: الشَّأشاُء: زجُر الِحمار. والشَّأشاُء: والّشِ

.  ولم يكن للبُسِر نَوًى مثُل صأصأَت 
قوا.  وتَشأَشأَ القَوُم: إذا تَفَرَّ

ل: شأ لَعَنَك وتََشأَشأَ أمُرهم: إذا اتَّضَع وفي الحديث: أنَّ رجالً من األنصار أناَخ ناِضجاً فركبه ثم بعثه فتَلَدَّن عليه بعض التَّلدُّ فقا
َحب نا بملعون: شأ : زجر بعد حذف التكرير.-عليه وسلم صلى هللا-هللا، فقال رسول هللا   : أنزل عنه وال تَص 

 شبأ

ب أَةُ: فراشة القُف ل.  ابن األعرابي: الشَّ

 شسأ

 األزهري: مكان شاسء  جاِسيء: أي غليظ.

 شطأ

أَهُ( أ َرَج َشط  ، وقال الخفش في قوله تعالى: )أخ   ي طرفه.َشطُء الزرع والنبات: ِفراُخُهما، والجمع أشطاء 
َل. ح  ُت عليها الرَّ أً: َشَدد   أبو عمرو: َشَطأ ُت الناقة َشط 

 وَشَطأَ المرأة: جامعها، قال: 

َطُؤها   ُوِجَئ الِفي ُل بها لَما نََجا لو  بفَي َشة  ِمثِـل أَجـا يَش 

 ويُقال: لعن هللا أُما َشَطأت  به: أي َطَرَحت ه.
يت: َشَطأ ُت بالحمل: أي  ر قول أبي حزام غالب بن وقال ابن السّكِ قَِوي ُت عليه. وَشَطأ ُت البعير بالحمل: أث قَل ته، وبكلَيهما فّسِ

 الحارث العُكلي: 

آِدهـا ئِكَ   وِلـُزّؤابِـهــا ألر  َطُؤه   َكَشط    بالِعبِء ما تَش 

آناً وشواطئ.  وشاطُئ الوادي: شطُّه وجانبه. وتقول: شاطئ األودية وال يُجمع، كذا قال بعضهم، والصحيح أنه يُجمع ُشط 
ًء: مشيُت. أً وُشُطو   وَشَطأ ُت في شاطئ الوادي َشط 

ؤه. َطأَ الزرع: خرج َشط   وأش 
َطأَ الرجل: بلغ ابنه مبلغ الرجال: أي صار مثله، عن الّدي نوري، مثل أصحب.  وأش 

 وشاَطأ ُت الرجل: إذا َمَشي َت على شاطئ ومشى هو على الشاطئ اآلخر.
ِطي ئاً: سال جانباه، عن ابن األعرابي.وشطَّأَ الواد  ي تَش 

 شقأ



ة همزه فقال:  مَّ ًء: طلع وليَّن ذو الرُّ  َشقَأَ ناب البعير َشق أً وشقُو 

لَة   كأنِّي ـب لَـي  ك    ُمق َرم  شاقي السَّدي َسي ِن ضاِربِ  على  إذا ان جابَت  عن الرَّ

ِط َشق أً: فَرالَقَه. والمَ  قَأُ وَشقَأَ َشعََره بالُمش  قَأُ -بالفتح-ش  قَأَةُ: الِمدراة. قال الليث: -بالكسر-: الَمف ِرُق. والِمش  ُط. والِمش  : الُمش 
قَاءُ  ر-والِمش قى-على ِمف عال   -الِمش  قَأه: أي -بالقَص  ط فيكون على تَليين الهمز أو على اللغتين. وَشقَأتُه َشق أً: أصب ت َمش  : لُغة للُمش 

ِقُئ َمفِرقَه. وقال الفَّراء قَأ بفتحها، فهذا يكون موافقا للفظ الَمف ِرق؛ فإنه يقال الَمف َرق -بكسر القاف-: الَمش  : الَمف ِرُق كالَمش 
 والَمِفرق.

 شكأ

. -بالتحريك-الفَّراُء: به َشكأ  شديد   أي تَقَشُّر 
 وقال غيره: َشَكأَ ناب البعير: أي طلع؛ مثل َشقَأَ.

يت: َشِكئَت  أظف .وقال ابن السّكِ  اُره َشَكأً: أي تََشقَّقَت 

 شنأ

نَأً وَشنَآناً -بالفتح والمد-الشَّنَاَءةُ  ، وقرأ نافع -بالتسكين-وَشن آناً  -بالتحريك-: البُغ ض. وقد َشنَأ تُه وَشنِئ تُه َشن أً وِشن أً وُشن أً وَمش 
حريك، وهما شاذّان، فالتحريك شاذ في في رواية إسماعيل وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر: بالتسكين، والباقون بالت

المعنى ألن فَعاَلَن إنما هو من بناء ما كان معناه الحركة واالضطراب كالضَّربان والَخفقان، والتَّسكين شاذ في اللفظ ألنه لم 
 مثل الّشنآنن، وأنشد لألحوص: -بغير همرة-يجئ شيء من المصادر عليه. قال أبو عبيدة: الشَّناُن 

تَهيالعيُش إ هل   الَم فيه ذو الشَّنَاِن وفَنَّدا وإن    الّ ما تَلَذُ وتَش 

: أي ُمبغَض  وإن كان جميال. نُوء   وُشنَِئ الرجل فهو َمش 
نَأ   نَاُء -على َمف عَل  بالفتح-ورجل َمش  نَأ . والِمش  نَأ  وقوم َمش   مثله. -بالكسر على ِمف عَال  -: أي قبيح المنظر. ورُجالن َمش 
 : رجل َشنَاَءة  ككراهة وَشنَائِيَة  ككراهية: ُمبغَّض  سيئ الُخلُق.وقال الليث

 وَشنِئ ُت: أي أخرجت، قال العجاج: 

  الُمل َك ِلَمل ك  ذي قَِدم   وَشنِئُوا  بنو العَّواِم عن آِل الَحَكم   َزلَّ 

 أي: أخرجوا من عندهم.
يت: هي كناية عن قولهم ال أبا لك.وقولهم: ال أبا ِلَشانِئَك وال أب لشانِئك: ألي ِلُمب ِغِضك  ، قال ابن السّكِ

 وَشنَِئ به: أي أقرَّ به، قال الفرزدق: 

تَ   كاَن هذا األمُر في جاهـلـيَّة   فلو  َ لى القَِلي ُل َحالئبُه َعَر  َمِن الَمو 

 شاِربُه به أو غصَّ بالماء َشنئ تُ   كاَن هذا األمُر في غير ُمل ِكُكم ولو

تُ  ي  ".ويروى: "ألدَّ  ه أو َغصَّ
َءةُ  لَة  -والشَّنُو  ُد َشنُوَءةَ وهم حي من اليمن؛ والنسبة -على فَعُو  َءة ، ومنه أز  ناس، يقال: رجل فيه َشنُو  ُز وهو التباعد من الد  : التقَزُّ

ةَ  يت: ربما قالوا أزُد َشنُوَّ ، قال ابن الّكِ ُموزة  -إليهم َشنَئيٌّ ، قال: والنسبة إليها َشنَ  -بالتشديد غير َمه   ِويٌّ

ه   نَحنُ  ه   قريشاً ُختِمَ  بنا  قَُري ش  وُهُم َشنُوَّ  النُّبُوَّ

 وتََشانَأُوا: أي تباغضوا.

 شوأ

ُؤهُ: أي أعجب تُه. تُه أُشو  ت. قال وُشؤ  ُت به: أي أُعجبُت به وفَِرح   الليث: يقال: ُشؤ 

 شيأ



، والجمع أشياء غير مصروفة، قال الخليل: إنما تُرك صرفُها ألن وال تقل ُشوَ  -بكسر الشين-الشَّي ُئ: تصغيره ُشيَيء  وَشييء   يء 
تَث قَلُوا  َمُع على فُعاَلء، ثم اس  أصلها فَع الُء على غير واحدها كما أن الشُّعَراء ُجمعت على غير واحدها، ألن الفاِعَل ال يُج 

، فصار تقديرها لَف عَاء، يدل الهمزتين في آخرها فقلبوا األولى إلى أول الكلمة فقالوا: أشياء؛ كما قا قَاة  وأي نُق  وقِِسيٌّ لوا ُعقَاب  بَعَن 
، قُِلبت الهمزة ياء فاجتمعت  على صحة ذلك أنها ال تُصرف وأنها تُصغّر على أشياء وأنها تُجمع على أشاوى، وأصلها أشائيُّ

كما قالوا أتَي تُه أتوةً. وحكى األصمعي: أنه سمع رجال  ثالث ياءات فُحِذفت الوسطى وقُِلبت األخيرةُ ألفاً وأبِدلَت من األولى واو،
يَاوات، قال األخفش:  من فُصحاء العرب يقول ِلَخلَف  الحمر: إن عندك ألَشاوى مثال الصَّحارى، ويُجمع أيضاً على أَشايَا وأش 

َرف، ألن أصلها أشياء، ُحذفت الهمزة التي بين الياء واأللف  ر هي أف ِعالَُء فلهذا لم تُص  للتَّخفيف. قال له المازني: كيف تَُصغِّ
ر على غير واحده وهو من أبنيِة الجمع فإنه يُردُّ في التّصغ َت قولك ألن كل جمع  ُكّسِ ير العرب أشياء؟ فقال: أَُشيّاَء، فقال له: ترك 

ِقُل باأللف والتاء؛  َن في تصغير الشُّعراء؛ وفيما ال يَع  . وهذا القول ال إلى واحده، كما قالوا ُشوي ِعُرو  فكان يجب أن يقولوا: ُشيَي آت 
يَاُء أف عَال  مثل فرخ وأفراخ؛ وإنَّما تََركوا صرفها لكثرة است عمالهم يَل زم الخليل ألن فَع الء ليس من أبنية الجمع. وقال الكسائي: أش 

َرف أبناء و ُخُل عليه أالّ تُص  ء  َشّيِء  مثال َشيِّع  فَُجِمَع على إيّاها ألنها ُشبَِّهت بِفَع الَء، وهذا القول يَد  أسماء. وقال الفّراء: أصل َشي 
، وقالوا أشياء فََحَذفوا ا ؛ كما قالوا َهي ن  ولَي ن  ء  ينَاَء وليِّن وألي نَاَء ثم ُخفِّف فقيل: َشي  لهمزة األولى، وهذا القول أف ِعالَء مثل َهيِّن  وأه 

 يدخل عليه أالّ تُجمع على أشاوى.

ء  بِِشي ئَِة هللا عز وجل والَمِشي   َء أَشاُؤه، وقولهم: كل َشي   : أي ِبَمِشي ئَة هللا.-بكسر الشين مثال ِشي عَة  -ئَةُ: اإلرادة، وقد ِشئ ُت الشَّي 
يَّعان-أبو عبيد: الشَّيَّآُن   َزاِعّي : : البعيد النظير الكثير االشتِراف، ويُن عَُت به الفرس، قال ثَعلبة بن ُصعَي ر بن خُ -مثال الشَّ

تُها وُمِغي َرة   َم الَجراِد َوَزع  باح بَِشيَّآن   قبل  َسو   ضاِمرِ  الصَّ

: وأشاَءهُ: أي أْلَجأَه. وتميم تقول: شر ما يُِشْيئَُك إلى ُمخِة ُعرقُوِب: بمعنى يُِجْيئَُك ويُْلِجئَُك، قال زهير بن ذُؤيب العدو  يُّ

لِ  هإلي  تميم  صابِروا قد أُِشئ تُـمُ  فَيَالَ  بَِة البُس    وُكونوا كالُمَحرَّ

ة ابن واقٍع المازني:   ويقال: َشيَّأَ هللا وجهه: إذا دعوت عليه بالقُبح، قال سالم بن دارة يهجو ُمر 

بَـدان   َحدَ   ن بَدى َحَد ن بَدى يا ِصب يان َحدَ   ن بَدى َحَد ن بَدى َحَد ن 

قَت   قد  بني فَـزارةَ بـِن ذُب ـيان   إنَّ   ناقَتُُهم بإن ـَسـان  َطرَّ

ِه الرحـمـن   ُمَشيَّأ  تَق تُلوهُ واحَذروا ابَن َعفّان   ال  ُسب حاَن َوج 

ُم فيه ما كان   حتّى تُكُم يا نِغ ـران   قد  يكوَن الُحك   ُكن ُت أن َذر 

ل طان   من ِف السُّ بَِة هللِا وَخو  بَةِ   َره  َهِم عند وَره   ُعثمـان   األد 

 شد أبو عمر في اليَواقِْيت ستة مشاطير، وروايته: هكذا الرواية، وأن

ـبَـدان   َحدَ   ن بَدى َحَد ن بَدى يا ِصب ـيان   َحدَ   ن بَدى َحَد ن بَدى َحَد ن 

قَت  ناقَتُُهم بِإن ـَسـان   قد  بني ُسـَواَءةَ بـن َغـي الن   إنَّ   َطرَّ

 بَن َعفّان  تقتُلوه واحَذروا ا ال  الَخل ِق تعالى الرحـمـن   ُمَشيَّأِ 

لُ  واية األولى والُمعَوَّ     على الّرِ

 األصمعي: َشيَّأُْت الرجل على األمر: َحَمْلتُه عليه، وقالت امرأةٌ من العرب: 

َوِلي َن الغُل با إنِّي وى األط  با الُمَشيَّئين وأُب ِغضُ   ألَه  ع   الزُّ

تَِن، قال وروى ابن السكيت في األلفاظ: ?الُمَشيَِّعي َن? أي الذين يُ  َشيِّعُوَن الناس على أهوائهم. وقال أبو سعيد: الُمَشيَّأُ ِمثل الُمو 
 : -رضي هللا عنه-النابغة الَجعديُّ 

هِ  كأنَّ    بَلَغَت  منه النُّفوُس التَّراقِيا وقد  َزفيَر القوم من خوِف َشرَّ

قَـت   َزفِي رُ   لـَمـالِقـياا فال يَريمُ  بكاِهِله  الُمتِّمِ بالُمَشيَِّأ َطـرَّ

 صأصأ

ش  هاجر إلى الحبشة ثم تنصَّر؛ فكان يَُمرُّ بالمس ؤ: إذا التمس النظر قبل أن تنفتح عيناه. وكان ُعبيد هللا بن َجح  لمين َصأ َصأَ الِجر 
نا َصأ َصأ تُم: أي أبصرنا ولما تبلغوا حين اإلبصار.  فيقول: فقَّح 

: وَصأ َصأَ الرجل: َجبُن، قال أبو حزام غالب ب ِليُّ  ن الحارث العُك 



ً  يَُصأ ِصئُ  ُ   من ثَأ ِرِه جابئا فَُؤه   ويَل فَأ   َمن  كاَن ال يَل 

. ِر نوًى قيل: َصأ َصأَت   وإذا لم تَق بَِل النخلة اللقاح ولم يكن للبُس 
يت: هو في ِصئ ِصِئ ِصد ق وفي ِضئ ِضِئ صدق  .-بالصاد والضاد-ابن السّكِ  : أي في أصل ِصد ق 

 صبأ

ًء: طلع حدَّه، وكذلك ثَنِيَّةُ الغالم.َصبَأ   ًء: إذا َطلعت عليهم. وَصبَأَ ناب البعير ُصبُو  بَأُ َصب أً وُصبُو   ُت على القوم أص 
بَأُ النجوم: أي تخرج من مطالعها. ًء: خرج من دين إلى دين آخر، كما تَص   وَصبَأَ الرجل ُصبُو 

ً -وَصبَأَ   جنس من أهل الكتاب.: إذا صار صابِئاً، والّصابئون: -أيضا
 وَصبَأ ُت على القوم وَصبَع ُت: وهو أن تدل عليهم غيرهم.

بَأَ النجم: أي طلع الثَُّريا، قال أُثي لَةُ العبدي، ويروى لسلمة بن حنش بن أُثيلة، واألول أصح:   وأص 

 َ بَأ ُم في َغب َراَء كاِسفَة   وأص  ـالقِ  بائس  ُمجتابُ  كأنَّه  النَّج   أخ 

 القوم أْصبَاًء: إذا هجمت عليهم وأنت ال تشعر بمكانهم، عن أبي زيد، وأنشد:  وأْصبَأْتُ 

  الَجمَع به ُمرفَّضا فغادر  عليهم ُمصبئاً ُمنقَّضا هوى

ب إليه طعام  فاقتَفَّه والتََمأه والتَ  َب إليه طعام  فما أصبأَ فيه: أي فما َوَضَع إصبَعَهُ فيه، وقُّرِ  أَ عليه.مَ وقال ابن األعرابي: قُّرِ
 والتركيُب يدلُّ على ُخروج  وبُروز.

 صتأ

 ابن دريد: َصتَأُت للشيِء: في معنى َصَمدُت له.

 صدأ

 َصَدأُ الَحديِد: َوَسُخه، وقد صدئ يَصَدأُ َصَدًء. ويَدي من الَحديد َصدئَة : أي َسِهَكة .
َف عن الُخلَفاء، فََحدََّث حتى انتهى إلى ِذكِر الرابع فقال: َصَدأ  : أنَّه َسأََل األُسقُ -رضي هللا عنه-أ" -45وأّما ما ذُِكَر عن ُعَمَر "

، ويُروى: َصَدع ؛ فقال عمر: وادفراه، فقيل: الَهمَزةُ ُمبَدلَة  من العَين؛ َشبََّههُ في ِخفَِّتِه في الُحروب وُمزاَولَ  تِه ِصعاَب من َحديد 
ة  في َشعَفات الِجبال والقُلَل الشاِهقة؛ وجعل الوعل من حديد  ُمبالغة  في االمور ونُهوِضه فيها حين أفضى إليه بالَوِعِل في قُلَّ 

َهك دأ: السهك، يعنى دوام لُب ِس الحديد التصال الحروب حتى يَس  دةَّ. ويجوز أن يراد بالصَّ بر والّشِ . وصفه بالبأِس والنَّجدةِ والصَّ
ُمني به من مقاتلة أهل الصالة وُمناَجَزة المهاجرين واألنصار وما حدث في أيامه من الفتن و -رضي هللا عنه-والمراد علي 

تِف حاشا له.-رضي هللا عنه-وُمالبسة األمور الُمشكلة والُخطوب الُمعضلة، ولذلك قال عمر  را من ذلك واس   : واَدف َراه، تََضجُّ
: إذا لزمه العار واللُّؤُم.  ويقال: فالن صاغر صِدئ 

َءةُ  وجد ي أصدأ بيِّن الصدأ: إذا آُء. والصُّد  : اسم ذلك اللون، وهي من -بالضم-كان أسود ُمشرباً ُحمرة، وقد َصِدَئ، وَعناق  َصد 
دأُ: إذا َعلَت ه ُكدرة .  ِشياِت الَمع ز  والخيل، يقال: ُكَمي ت  أص 

آُء: على فَع الءَ  آَء، وهذا على قول من  : َركيَّة  ليس عندهم ماء أعذب من مائها، من الصدأ، ومنه المثل: ماء-والصُّد  وال ًكَصد 
 همز.

 وَصِدَئ الرجل: إذا انتصب فنظر.
َدائي  : حي من اليمن منهم زياد بن الحارث الصُّ بح أمرني النبي -رضي هللا عنه-وُصَداء  -، قال زياد: لما كان أول أذان الصُّ

ل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر فيقول: ال، حتى إذا فأذَّن ُت فَجعل ُت أقول: أ أُقيُم يا رسول هللا، فجع -صلى هللا عليه وسلم
: إن -صلى هللا عليه وسلم-طلع الفجر نزل فبرز ثم انصرف إليَّ وقد تاَلحق أصحابه فَتَوّضأ؛ فازداد بالل أن يُقيم فقال له النبي 

ُت. وقال لبيد    :-رضي هللا عنه-أخا ُصَداء هو أذَّن؛ ومن أذَّن فهو يقيم، قال: فأقَم 

  أل َحقَت ُهم  بالثَّلَل   وُصَداء    في ُمَراد  َصل قَةً  فََصلَق نا

ض له. أ له: أي تعر   وفي نوادر أبي ِمسَحٍل: تصد ى له وتصد ع له وتصد 

 صمأ



 يقال: ما َصَمأَك علي وما َصَماَك: أي ما حملك َعلّي. وَصَمأت ه فان َصَمأَ.

 صوأ

يَخرُج من َرِحم الشاة بعد الوالدة من القَذى، يقال: ألقَِت الّشاة َصاَءتَها وَصاَءها  : ما-مثل الّصاَعةِ -األصمعي: الّصاَءةُ 
 وِصيَاَءها.

 صيأ

ي ئةُ  ي عَة-الصَّ  : الّصاَءةُ المذكورة اآلن.-مثال الصَّ
ت وَسَخه ولم تُن ِقه. ر  ي ئاً: إذا َغَسل ته وثوَّ  وَصيَّأ ُت رأسي تَصي 

 ضأضأ

ئضيُء  ئضيُء والّضِ : األصُل. وبَعََث َعليٌّ -مثاال الُهدُهِد والسُّرسور-والّضؤضُؤ والّضؤضُؤ  -ثاال الِجرِجِر والِجرجيرِ م-الّضِ
بين األقرع وُعيَي نَةَ وَعلقمةَ وزيد الخيل،  -صلّى هللاُ عليه وسلَّم -بذَُهيبَة  في تُربَتِها من اليَمن فقسمها النبيُّ  -رضي هللا عنه-

: إنَّ من ِضئضييِء هذا قوماً يَقرأوَن القرآَن ال -صلى هللا عليه وسلم-هللاَ يا محمد، فقال النبيُّ فقال ذو الخويصرة: اتِق 
يجاِوز حناجَرهم يَقتلوَن أهَل اإلسالم ويََدعوَن أهَل األوثان يمُرقوَن من اإلسالم كما يمُرقوَن من اإلسالم كما يمُرُق السهُم 

. وقال الُكَميُت: من الرِميَِّة لَئن أدركتُُهم ألقتُلَ   نَُّهم قَتَل عاد 

نِء من ضئضيء   َوَجدتُكَ  ـغـارا األكابُِر منه أَحلَّ   في الّضِ  الّصِ

، وهو األَخيَُل.-ِمثاُل ُهدُهدِ -أ" والضُّؤُضُؤ -46"  : طائر 
 وقال أبو عمرو: الضَّأضاُء: أصواُت الناس في الحرِب؛ مثل الضَّوضاء.

 ضبأ

 َضبَأَ: َطَررأ وأشَرَف.
ماد .  والضَّابيُء: الرَّ

ةِ في دياِر بني ذُبيان. : واد  يدفَُع من الَحرَّ  وضابيء 
. : شاِعر   وضابيُء بُن الحارث البُرُجميُّ

 ابو زيد: َضبَأُت في األرِض َضبأً وُضبوًء: إذا اختَبَأَت. والموِضُع: َمضبَأ .
 بَأ ُت به األرض: إذا ألزق ته بها.وقال األصمعي: َضبَأَ: لصق باألرض، َضب أً وُضبُوًء أيضاً. وضَ 

 وَضبَأ ُت إليه: لََجأ ت إليه.
: موضع.  وَضبَّاء 

. بَأَ فالن على داهية؛ مثل أَضبَّ بَأَ الرجل على الشيء: إذا َسكت عليه وكتمه، يقال: أض   وأض 
فيه بُِئ من يحملها تحتها: أي تُخ  يت: الُمَضابُِئ: الِغرارة الُمثقلة تُض  ِلي أنشده: وقال ابن السّكِ  ، قال: وإن أبا ِحزام العُك 

َء إذ   باِدئُها  ُمَضابِئَةً لم يَُؤلَّ  فََهاءُؤا َدُؤه   البَد   يَب 

 أراد هذه القصيدة الُمنبَّرة.
 واضَطبَأ: اختفى، وعليه فسَّر بين أبي حزام العُكلي من رواه بالباء: 

لَ  َطـبِـئ  آِرم   تََزؤُّ    يَف َطُؤه  ائ تَبَّهُ االدُّ ال إذا  ُمض 

 والتركيب يدل على قريب من االستخفاء وما شاكله من سكوت ومثله.

 ضدأ



ً -َضِدَئ َضَدأً   : َغِضَب.-مثال َغِضَب َغَضبا

 ضرأ

. وان َضَرأَ نَخلُهم: مات، وكذلك الشجر. تَت  َرأُ: إذا َخفي. وانَضرأِت اإلبل: َموَّ  أبو عمرو: َضَرأَ يَض 

 ضنأ

نَ ًء: كثُر ولدها، فهي ضانِيء  وَضانِئَة  أيضاً.َضنَأَِت المرأة تَض   أُ َضن أً وُضنُو 
: َكثُر. ََ  وَضنَأَ المال وَضنَِئ

ُء  َسر.-بالفتح-والظَّن   : الولد، عن األموي، وقال أبو عمرو: تُفتح ضاُده وتُك 
ُء  ن  ِء ِصدق.-بالكسر-والّضِ  : األصل والمعدن، يقال: فالن في ِضن 

نَأَِت المرأة: َكثُ  نَأَ القوم: َكثَُرت ما ِشيَتُهم.وأض   ر ولدها. وأض 
أ ةُ  ن  نَاَءةُ  -بالضم-والضَّ  : الّضارورةُ باإلنسان.-بالضم والمد-والضُّ

" بالنون. َطنِئ  يَي ُت، وعليه فسَّر البيت المذكور ألبي ِحزام من رواه: "ُمض  َطنَأ ُت: استَح   وأض 
يَا.والتركيب يدل إما على أصل؛ وإّما على نتاج ،  تَح  َطنَأَ: أي اس   وقد شذَّ منه اض 

 ضوأ

 : شاعران.-بالفتح فيهما-ضوء بن سلمة اليشكري وضوء ابن اللَّجالج الشيباني 
ُء  و  ُء والضُّ ًء، وأَضاَءت  ِمثلُه، وأَضاَءت  ِمثلُه، وأَضاَءت ه النار -بالفتح والضم-والضَّو  ًء وُضو  ياء، يقال: ضاَءت النار َضو  : الّضِ

، قال النابغة الجعدي الزم و  : -رضي هللا عنه-ُمتعّد 

حِ  فَلَّما بُـو  ِس النُـّ نا لَجر  ً  وال  َدنَو    نُب ِصُر الَحيَّ إال التِماسا

هاً أَغرَّ  أضاَءت   ً   لنا النّاُر َوج   التِـبـاسـا بالفؤاد ُمل تَبِسا

( قال ا ه نار  َسس  صلى هللا عليه -بن َعَرفة: هذا َمثَل َضَربه هللا تعالى لرسوله وقوله تعالى: )يَكاُد َزي تُها يُِضيء ولو لم تَم 
ته وإن لم يتل قرآنا، كما قال عبد هللا ابن رواحة األنصاري  -وسلم  : -رضي هللا عنه-يقول يكاد َمن َظُره يدل على نُبوَّ

ِبئ َك بالَخبَرِ  كانت    لم تكن  فيه آيات  ُمبَـيِّنَة   لو   بَديهتَهُ تُن 

رك وال تَن قشوا في خواتِِمكم َعربيا. ضرب االستضاءة بنارهم مثالً  -صلى هللا عليه وسلم-وقوله  تَِضيئوا بنار أهل الّشِ ال تَس 
ره كأنه في ُظلمة، وأراد بالنَّقش العربي: "محمد رسول هللا"  الستشارتهم في األمور واستطالع آرائهم؛ ألن من التَبَس عليه أم 

ر؛ وقال: ال يَن قُش  أحد على نَق ِشه،  -عليه وسلمصلى هللا -لما ُروي أنه  اتَّخذ خاتماً ونقََش فيه: محمد رسول هللا؛ "محمد " َسط 
 .-صلوات هللا عليه وعليهم-وقوله: "َعربيّاً" أي نبياً عربياً، الختصاص النبي العربي به من بين سائر األنبياء 

 وسف أنار هللا بُرهانَه.واإلمام المستضيئ بأمر هللا: أبو محمد الحسن بن ي
 والتركيب يدل على النور.

 ضهأ

 : بلد ُدِفن فيه ابن لساعدة بن ُجَؤيَّة الُهذلّي، وفيه يقول: -بالضم والمد-ُضَهاء  

ُركَ  َطي تُه َسي َب نائلِ  َعلَيَّ   ما أن  ذو ُضَهاء بَهيِّن   لَعَم    وما أع 

ع  عليه كما هو أهله ولم أفعل ما ، و"ذو ُضَهاء" ابنه ألنَّه ُدفن فيه. أي: لم أتََوجَّ  يجب له عليَّ
يَأُ  ه  ر-أبو زيد: الضَّ ؛ وهي ذات َشوك ضعيف، قال: وَمنِبتُها األودية -بالهمز والقص  فَة  : مثل السَّيَال وَجناتُهما واحدة في ِسن 

يَأَة  وهي صفة للمرأة التي ال تَحيض ألنَّها ضاَهأَت ال جال.والجبال. وكذلك امرأة  َضه   ّرِ
يَأَة : ال لبن لها وال ثدي. يَأَة : ال ماء فيها، وامرأة َضه   وفالة  َضه 

يَأَتان: ِشع باِن يَِجي ئان من السَّراة قُبالةَ عشر؛ وهو شعب لُهذَيل.  والضَّه 



يَأ شجرة من الِعضاه عظيمة لها بََرمة وُعلَّفَة؛ ينورّي: أخبرني بعض أعراب األزدانَّ الضَّه  وهي كثيرة الشوك؛ وُعلَّفُها  وقال الّدِ
 أحمر شديد الُحمرة؛ وورقُها مثل َورق السَُّمر.
ه. ِرم  َضه ولم يَص  يَأَ فالن أمره: إذا َمرَّ  وَضه 

َل الذين َكفَر َمز، وقرأ عاصم قوله تعالى: )يُضاِهئوَن قَو  وا من والُمَضاَهأَةُ: الُمشاكلة، يَقال: ضاَهأ ُت وضاَهي ُت، يُهمز وال يُه 
ز.قَ   ب ل( بالهمز "و" الباقون بغير َهم 

 والتركيب يدل على مشابهة شيء ِلشيء.

 ضيأ

" بالنون.  قال ابن عبّاد: َضيَّأَِت المرأة: كثُر ولَُدها. وهو تَصحيُف "َضنَأَت 

 طأطأ

ر، قال الَمّراُر ابن ُمن ِقذ:  كه للُحض   َطأ َطأَ الفارُس فَرسه: إذا َرَكضه بفخذيه ثم حرَّ

تَـه ُشن ُدف   ع  َدُف ما ورَّ ِطَئ َطيَّار  ِطِمرّ  فإذا  أش    ُطؤ 

 الشُّن ُدُف: الُمش ِرف، واألش َدف: المائل في أحد شقَّي ه بَغياً.
 وَطأ َطأَ َرأسه: َطاَمنَهُ.

أ َطأُ  أ َطاُء -بالمد-والطَّ قَص. والطَّ ً -: الَجَمُل القصيُر األو   : من األرض ما ان َهبََط.-أيضا
إنه قال حين تنكَّر له الناس: إن هؤالء النَّفر َرعاع  َغثََرة تََطأ َطأ ُت لهم  -رضي هللا عنه-تَطاَمَن. ومنه حديث عثمان  وتََطأ َطأَ:

َت الَمرُسون َرَسنَه  اتع وأبلغُت الرتََطأ ُطَؤ الدُّالةَ، وتَلَدَّدُت تَلَدُّد المضطر، أرانيهم الحق إخوانا وأراُهَمني الباطل شيطاناً، أجَرر 
ل غيره، وساع  أعطاني شاهده وَمنَعَني َغائبه ومرّخص لي ف تُه أنفذ من َصو  قاتَه، فتفرقوا عليَّ ِفَرقاً ثالثاً: فَصاِمت  َصم  ي َمس 

أو ال -يردع ُمدَّة  ُزيِّنَت في قلبه، فأنا منهم بين أل ُسن  ِلداد وقلوب  شدلد وسيوف حداد، َعذيري هللا منهم، أال يَن هى عاِلم  جاهالً وال 
 حليم َسِفيها، وهللا حسبي وحسيبهم يوم ال ينطقون وال يُؤذَُن لهم فيَع تذرون. -يُن ِذر

 والتركيب يدل على هبط شيء.

 طبأ

ب أَةُ: خليقة الرجل؛ كريمة كانت أو لَئيمة.  الطَّ

 طثأ

فِ   ه.ابن األعرابي: َطثَأَ: إذا لَِعب بالقُله. وقال "غيره": َطثَأ: ألقى ما في َجو 

 طرأ

ًء: إذا طلع َت عليهم من بلد  آخر. ًء َوُطُرو  َرأُ َطر   َطَرأ ُت على القوم أط 
آُن  .-بالضم-وُطر  آنِيُّ  : جبل فيه َحَمام  كثير، وهو فُعالُن، يُقال: َحَمام  ُطر 
آُن  ً -والطُّر   : الطَّريق. واألمر المنكر أيضاً.-أيضا

 والّطارئَةُ: الداهية.
 بدال؛ وأصله َدَرأ.والتركيب من باب اإل

 طسأ



يَي ُت. تَح   َطَسأ ُت: اس 
َت عن الدَّسم. أً: إذا اتََّخم  َسأُ َطس  أ ُت وَطِسئ ُت أط   أبو زيد: َطس 

 طشأ

أَةُ والطَُّشأَةُ  َشأَ الرجل -بضم الطاء وسكون الشين وفتحها-الفَراء: الُطش  كام، قال: وَطَشأَها: نََكحها. وأط  : -على أفَعَلَ -: الزُّ
كام.أصا  به الزُّ

 طفأ

فَأ تُها أنا. ًء، وأط  فَأُ ُطفُو   َطِفئَِت النار تَط 
ِفُئ الجمر، وهو اليوم الرابع منها.  ويقال ليوم من أيام العجوز: ُمط 

فِ  فَأَت  حرها، وقال الليث: ُمط  َسِت التي قَب لها فأط  ضف: الداهيَةُ، قال أبو عبيدة: أصلُها أنها داهية  أن  ِفئَة الرَّ ضف شحمة وُمط  ئَةُ الرَّ
 إذا أصابت الّرضف ذابت فأخمدته، قال الُكميت: 

ذَُروا أِجي بُوا ئَةَ   ُرقى اآلسي النِّطاِسّيِ واح  ِف التي ال َشَوى ُمَطفِّ ض   لهـا الرَّ

ضف. ها نار الرَّ ِفُئ َسمُّ ِف فَيُط  ض   قال: وهي الحيَّة التي تَُمرُّ على الرَّ
.  وان َطفَأَِت النار: َطِفئَت 

 طفشأ

َشأُ: الضعيف من الرجال. والضعيف البصر أيضاً. : الطَّفن   األمويُّ

 طأل

ِء النخل-ُطالُّء الدم   : قِشرته، عن أبي عمرو.-مثال ُسلَّ

 طلسأ

لت من منزل إلى منزل. لَن َسأ ُت: تحوَّ ج: اط   ابن بُُزر 

 طلفأ

ِلن فَأُ والطَّلَن فى  َمز-ابن دريد: الطَّ مز وال يُه   ير الكالم.: الكث-يُه 
ِفُئ الشرف: أي الِصُق الّسنام. لَن  فَأ ُت: إذا لَِزق َت باألرض. وَجَمل  ُمط  لَن   أبو زيد: أط 

 طنأ

ُء  ن  بية. والفُجور. والرماد الهامد. وَحِظي رة من حجارة. والميل بالهوى. -بالكسر-الّطِ باع مثل الزُّ : شيء يُتّخذ لصيد الّسِ
: واألرض البيضاء. والروضة. وبقي ِليُّ   ة الماء في الحوض. والبساط. والَمن زل، قال أبو ِحزام  غالب بن الحارث العُك 

َدِء النّـابِـئِي نَ  وِعن ِديَ  ء    للدَّه  َزُؤه   ِطن  ء  لهم أج    وُجز 

 والريبة، قال أبو ِحزام العُكلي  أيضاً: 

ُء من َوبَأي  ُمق ِرئ   وال ن  نَؤُ  أنا من َمع بَأَي وال  الّطِ  ه  َمز 



نُِئ: أي ال يعيش صاحبها؛ تَق تُُل من سا تُه بِطن ئِه: أي بَحشاشِة نفسه، ومنه قولهم: هذه حيَّة ال تُط  عتها، وبقية الروح، يقال: تََرك 
ُز.  يُهمز وال يُهمز، وأصله الَهم 

نَأَةُ  ناةَ.-بالتحريك-والطَّ  : الزُّ
نَأَ: إذا مال إلى المنزل. وإذا مال إلى البساط فَ   نام عليه َكَسال. وإذا مال إلى الحوض فََشِرَب.وأط 

 طوأ

أبو قبيلة  من اليمن؛ وهو  -مثال َسيِّد -اإلبعاُد في المرعى، يقال: فرس  بعيُد الّطاَءةِ، قال: ومنه أُخذَ َطيِّىء  -مثال الّطاَءةِ -الّطاَءةُ 
؛ وأصله طيئيٌّ مثال طيِِّعي، فقلبوا الياء َطيِّىُء بن أَُدِد بن زيد بن كهالن بن سبأ بن حمير، والنسبةُ إليه طائ ي  على غير قياس 

 األولى ألفاً وحذفوا الثانية.
ً -والّطاَءةُ  ِأةُ.-أيضا  : الَحم 

 ظأظأ

. واظَّأَظاُء  ً -ابو عمرو: صوت التيس إذا نَبَّ  : حكايةُ َكالِم األعلم واألهتم.-أيضا

 ظبأ

بُع العرجاُء  بأَةُ: الضَّ  الظَّ

 ظرأ

 لماُء يجمد. والتراُب إذا يبَس بالبرد.الظَّرُء: ا

 ظما

ََ ظَماً: عطَش. قال هللا تعالى:)ال يُِصبُُهم َظَمأ (، واالسم: الِظمُء بالكسر.  َظِمَئ
ُء: ما بين الِورَدين وهو حبُس اإلبل عن الماء إلى غاية الِورد، والجمع: األظماء. م   والّظِ

 وِظمُء: الحياة من حين الوالدة إلى وقت الموت.
اً من الحمار.  وقولهم ما بقي منه اآل، ِظمُء الحمار: أي مل يبق من عمره اآل اليسيُر، يقال: انَّه ليس شيء  أقصر ِظم 

.-بالفتح والمدِّ -والظََّماُء  ( بالَمّدِ : )ال يُِصي بُهم َظَمء   : الظََّمأُ، ومنه قراءةُ ابن ُعمير 
جل  ُسوُء خلقه ولؤُم َضريبته وقلَّة إنصافه لمخالطيه، واألصل في ذلك: أن الشَِّريبَاذا ساء : -بالفتح والمد-ابن ُشَميل: َظَماءهُ الرَّ
 خلقه لم ينصف شركاءه.

. أى، والجمع: ِظماء   والظَّمآُن: العطشان، واألنثى: َظم 
: أي ليست بَرهلة  كثيرة اللَّحم.  ويقال للفرس: إن فصوصه لَِظماء 

ةُ  : ريح َظمأى: أي حارَّ ِة يصف السَّراب: األصمعيُّ ، قال ذو الرمَّ  عطشى ليست بليِّنة 

ري ـُرُده يَج  تَدُّ أحياناً وتَـط  بَاءُ   ويَر  جِ  نَك  أى من القَي ِظيَِّة الُهو    َظم 

: الذي يُسقى َسيحاً. وهما منسوبان إلى الَمظمِأ  : الذي تسقيهالسماء. والَمسقَِويُّ وظمئت إلى لقائك: أي اشتقت. والَمظَمئيُّ
 الَمس قى َمصدري ِظِمئ وسقى.و

َئ، قال أبو النجم يصف فرساً:  ر: قد أُظِمَئ وُظّمِ أتُه: عّطشتُه ويقال للفرس إذا ظمَّ َمأ تُه وَظمَّ  وأظ 

ِوي هِ  ُدلُه   نَط  فِي ُق يَج  ئُ   والطَّيُّ الرَّ نا نَُظّمِ َم وِلس  ِزلُه   الشَّح   نَه 

 ويكتنز لحمه.أي: نعتصُر ماءه بالتَّعريق حتى يذهب رهله 
 والتركيب يدلُّ على ذبول  وقلة ماء.



 ظوأ

َءةُ: الرجل األجمق.  ابن األعرابي: الظَّو 

 ظيأ

ئَةُ: الرجل األحمُق.  ابن األعرابي: الظَّي 
 وَظيَّأ تُه تََظييئأً: غَمَمته، قال أبو ِحزام غالب بن الحارث العُكيلي: 

ِيي ئُِهمُ    م  بِشن تُرة  َذُؤوطِ ِطي هِ  وذَأ    بالألِظ ِمـنِّـي وتَظ 

 عبأ

يب َعباً: إذا هيَّأ ته وصنعته وخلطتَه، قال أبو ُزبيد يصف أسداً:   أبو زيد: َعبَأ ُت الّطِ

هِ  كأنَّ  ِرِه وِبَمن ـِكـبَـي  بَُؤهُ ِعُروسُ  َعبِي راً   بِنَح    باَت تَع 

 قال: وَعبَأ ُت المتاع َعبئاً: إذا َهيَّأتَه.
 باً: أي ما بالبيُت به.وما َعبَأ ُت بفالن  عَ 

، وأنشدوا في التخفيف:  ُء الشَّمس: ضياؤها، ويُخفَُّف فيُقال َعب  مثل يد  ودم   وَعب 

ساً َعُب الشَّمِس باَدَرت   إذا ُهِميُّ  إلى  ما َرأت  َشم   َعـمـيُدهـا مثِلها والُجر 

 ُ : : الَمْذَهب، مشتق من َعبَأُْت له إذا رأيته فَذ-بالفتح -والَمْعبَأ  هْبَت إليه، قال أبو ِحزام غالُب بن حارث العُكيليُّ

نُء من َوبَأي ُمق ِرئ   وال نَُؤه   أنَا من َمع بَأي وال  الّطِ  َمز 

 : ِخرقةُ الحائض.-بالكسر-ابن األعرابي: الِمعبَأَه 
  : الِحمل، والجمع األعبَاء، قال: -بالكسر-والِعبُء 

ـرِ  بغيِر يد  وال يجان  الِعبَء الثَّقيَل عن ال الحاِمل  ُشك 

َدال. ، وُهما ِعبئاِن، واألعبَاُء: األع  ء   ويقال ِلِعدِل الَمتاع: ِعب 
ِل والِعد ل. ُء؛ كالعَد  ُء الشيء: نظيره، وكذلك الِعب   وَعب 

 ش.وَعبَّأ ُت الشيء تعبئةً وتع بِيئ اً: َهيَّأ تُه، وكذلك َعبَّأ ُت الخيل، وكان يونس ال يَهمز تَع بِية الجي
 والتركيب يدل على اجتماع في ثقل.

 عدأ

 الِعن َدأَوةُ: االلتواء.
 وتماُمها في تركيب ع ن د.

 غأغأ

 الغَأ غاُء: صوت العواهق الجبليَّة.

 غبأ

ُت له. بَأُ َغب أً: قَصد   َغبَأ ُت إليه وله أغ 



 غرقأ

ع منه أن يُذكر في باب القا قِئ وما تَفرَّ  ف. وسنذكره هنالك ُموفَّقين إن شاء هللا تعالى.ذكر بعض من صنّف في اللغة: الِغر 
لَل  عن اللِّحياني-رجل فَأ فَأ   ن سواه-وفَأ فَاء   -على فَع   ، وفيه فَأ فَأَة ، وهي أن يتردد في الفاء إذا تكلم.-بالمد عمَّ

 فبأ

كن. َرةُ السريعة ساعة ثم تَس  أَةُ: الَمط   الفَب 

 فتأ

 ته وانقَدع ت عنه.فَتِئ ُت عن األمر فَت أً: إذا نسي
ت أذكره، ال يُتكلَّ  ُت أف تُُؤ: أي ما زلت أذكره وما بَِرح  اء: فَتُؤ  م به إالّ مع أبو زيد: ما فَتَأ ُت أذكره، وما فَِتي ُت أذكره، وزاد الفَرَّ

تَأُ تذُكُر يوُسَف( أي ما تَفتَأُ. وما أف تأ ُت أذكره  د، وقوله تعالى: )تاهلل تَف   لغة في ذلك. -عن أبي زيد-الجح 

 فثأ

ن ُت غليانها بالماء، قال النابغة الجعدي   : -رضي هللا عنه-فَثَأ ُت الِقد ر: َسكَّ

رُ  ُرُهـم  فَـنُـِدي ُمـهـا تَفُو  يُهـا َغـلَـى ونَف ثَُؤها  علينا قِد   َعنّا إذا َحم 

هاِق الِجحاش َشِهـي قُـهُ  بَِطع ن   ب    َكتَش    لىله ما كاَن من ساِعد  خَ  وَضر 

ُرُهم: أي َحربُهم. وفَثِئَِت الِقدر: سكن غليانُها.  قِد 
ثِي ئَة تَف   : إن الرَّ ثَأُ الغضب. وفَثَأ ُت الرجل فَث أً: إذا َكسرت ه عنك بقول أو غيره وَسكَّن ت غَضبَه، ومن األمثال في اليسير من الِبّرِ

 فََسقَوه َرِثي ئَة فسكن َغضبُه وكفَّ عنهم.وأصل المثل: أن رجال كان َغِضب على قوم وكان مع َغَضبه جائعا 
ثَأُ.  أبو حاتم: من اللَّبن: الفاثُِئ: وهو الذي يُغلى حتى يرتفع له زبَد ويتقطَّع من التغيُّر، وقد فَثَأَ يَف 

ن تَه.  وقال أبو زيد: يقال: فَثَأ ُت الماء فَث أً: إذا ما َسخَّ
ثَأَ بالمكان: أقام به.  وأف 

 َ ثَأ  : أي أعيا وانبَهَر.وعدا حتى أف 
: أي سكن وفتََر. ثَأَ الَحرُّ  وأف 

ها ورشُّوا عليها الماء وأكبَّ عليها الَوِجُع ِليعرق. َمو  ثَأُوا له: إذا كان شاكيا ولم يقدر على حّمام فعمدوا إلى حجارة فأح   وأف 
 والتركيب يدل على تسكين شيء يغلي ويفور.

 فجأ

 فََجأ المرأة: جاَمعَها.
 ري: فَِجئَِت الناقة: إذا َعُظَم بطنُها، والمصدر: الفََجأُ؛ َمهموزاً َمق ُصوراً.ابن األنبا

 ، ومنها: قََطِريُّ بن فُجاءةَ المازنيُّ الشاعر. وكذلك فاَجأه األمر ُمفاَجأة وفَِجاًء.-بالضم والمدِّ -وفَجأَةُ األمر وفَِجئَه فُجاءةً 

 فرأ

، -بالتحريك-الفََرأُ  تَأذن عليه أبو سفيان بن حرب -صلى هللا عليه وسلم-وفي حديث النبي : الِحمار الوحشيُّ رضي هللا -: أنه اس 
فَحَجبه، ثم أذن له فقال: ما ِكدَت? تأذُن لي حتى تأ َذَن لحجارة الُجهلَُمتين، فقال يا ابا سفيان! أنت كما قال القائل، وُكلُّ  -عنه

يد، يعني: أنَّه ُكلُّه دونَه؛ يتَأَلَّفُه على اإلسالم، وكان من الُمؤلّفَِة  الصَّيد في جوف الفرا. والمعنى: أنت كحمار الوحش في الصَّ
ُجوب، ومعناه: أنك سيد من أسلم معك. وقد أبدلوا من الهمزة ألفاً ف قالوا: قُلوبُهم. وقال أبو العباس: معناه: إذا َحَجب تُك قَِنع ُكل َمح 

نا الفَرا فََسنرى.  أن َكح 



ين. وفََرأُ: جزيرة رَّ  من جزائر بحر اليمن؛ ما بين عدن والّسِ
؛ مثل جبل وجبال، قال مالك بن زغبة الباهلي:   وجمع الفَرأ: فَِراء 

ماِح أتَت ـُهـمُ  إذا َت الّرِ ا فَو   نَب ل  كالَجَراِد نُِظـيُرهـا َعَواِئرُ   ان تِسأُو 

ب   لُـهُ  وَضر     نَبُوُرهاكإيزاغ الَمخاِض  وَطع ن    كأذاِن الِفراِء فُُضـو 

 وقرأت في أشعار باِهلَة في شعر مالك: 

د   بُِكلِّ  َرِفيَّاتِ   ُرقاِق الشَّف َرتَي ِن ُمـَهـنَـّ   البَِطيِء ُحُسوُرها وبالَمش 

ب   ً  بَِضر  ُرها وَطع ن    تََظلُّ الطَّي ُر منه َجوانحـا   كإيزاغ الَمخاِض نَبُو 

 وقال الكوفيون: الفََرأُ يُمدُّ ويَق َصر.
، وقرأ أبو َحي َوةَ: )لقد ِجئ ِت َشي ئاً فَِريئاً( بالهمز. : أي فَِريٌّ  وشيء  فَِريء 

 فسأ

.د وقال ابن األعرابي: الفََسأُ: دخول الصُّل ب، وفي َوِركيه فََسأ ، وأ د   نشد: األف َسأُ: الذي إذا قعد ال يستطيع القيام إالّ بعد َجه 

ِء القَطَ  بِناتئِ    بالعَصا: َضَرب تُه بها. وفََسأ تُه  ـن  الَجب َهِة َمف ُسو 

ً -وفََسأ تُه   : َمنَع تُه.-أيضا
 وتَفَسَّأَ الثوب: تقّطع.

 وتَفَسَّأ تُه بالعصا: ضرب تُه بها؛ مثل فََسأ تُه.
 وتَفَسَّأَ بالقوم الَمَرُض: إذا انتشر فيهم؛ مثل تَفَشَّأَ.

 ظهره. : إذا أخرج-بالهمز وغيره-وتَفَاَسأَ الرجل وتَفاسى 
ر. تُه حتى تَفَزَّ  وفَسَّأ ُت الثوب تَف ِسئةً: َمدد 

 فشأ

 : ليُّ ُء: من الفخر، يقال: فََشأ ُت وأف َشأ ُت. وأف َشأَ الرجل: استكبر، قال أبو حزام غالب ابن الحارث العُك  ج: الفَش   ابن بُُزر 

كَ  ُت مـنـه ونِّدِ ر    ُمف ِشء  َريَّخ  ِر ُعو   نَُؤو    طِ آَض ِرئ َد نَُؤو 

هم، قالت امرأةٌ في طاعون  : وتَفَشَّأ الشيء: انتشر. أبو زيد: تَفَسَّأَ بالقوم الَمرُض: إذا انتشر بهم. وتَفَشَّأَهم المرض: أي عمَّ

ر   لُهُ  وأم  َهُب َهو  أ ِن يُر  َسب راِقيا ويَع يا  َعظيِم الشَّ  به َمن  كان يُح 

 َ ـهـمـم   تَفَشَّأ َكتَ فأ  إخواَن الثِّقات فَعَمَّ   َعنِّي الُمع والِت البََواكيا س 

 وتَفَشَّأُْت به: َسِخْرُت منه.

 فضأ

 ال غير. -بالقاف-األصمعي في باب الَهمز: أف َضأ ُت الرجل: أطعمته، هكذا رواه َشِمر  عن أبي عبيد عنه. وإنَّ أق َضأ تُه 

 فطأ

 هم بما ال يحبون.فََطأَِت الغنم بأوالدها: َولَدت ها. وفََطأَ الرجل القوم: رِكبَ 
 أبو زيد: فََطأَهُ: أي ضربه على ظهره؛ مثل َحَطأَه.

 وفََطأَها: جاَمعَها.
 وفََطأَ به األرض: َصرعه.

 وفََطأَ بَِسل ِحه: رمى به، وربما جاء بالثاء؛ لُغة أو لَث غَة.



 وفََطأَ بها: حبَق.
تُه.  وفََطأ ُت الشيء: َشَدخ 

 ورجل أف َطأُ بيِّن الفََطِأ، وكان ُمسيلمة الكذاب أف َطأَ. : الفََطَسة،-بالتحريك-والفََطأَةُ 
 وفَِطَئ البعيُر: إذا تََطأ  من ظهرهُ ِخلقةً.

 وأف َطأءتُه: أطعَمته.
 ابن األعرابي:أف َطأَ: جاَمَع ِجماعاً كثيراً.

 وأف َطأَ: اتََّسعَت حاله.
.  وأف َطأَ: إذا ساء خلقهُ بعد ُحسن 

 ما حمل عليهم: إذا انَكَسَرعنهم ورجَع.وتَفَاَطأَ عن القوم بعد 
 والتركيب يدلُّ على تََطاُمن.

 فقأ

 فَقَأُت ناِظريه: أذَهبُت َغَضبه.
 وفَقَأُت َعينه فَق أً: إذا بََخق تُها.

 والفَقُء: السَّابِيَاُء وهوالذى يخرج على رأِس الولد.
.وأصابَتنا فَقأً: أي سحابة  ال رعَد فيها وال بَرَق وَمَطرها مُ   تَقارب 

: الفَقُء: كالحفرة أو الجفرة  ةِ، وجمعه فُقئآن. -َشكَّ ابو عبيد-َشِمر   في وَسط الَحرَّ
 : جليدة  رقيقة  تكون على األنف فان لم تكشفها عند الوالدة مات الولد.-بالضمِّ -ابن األعرابي: الفقأة 

اء: الفقأة   لّسابياء.: ا-بالتحريك-والفقأة  -باضمِّ -وقال الكسائيُّ والفرَّ
 والفقأ: خروج الظَّهر.

ن  ذُِبَح : البعيُر الذي يأُخُذه داء  يُقال له الَحق َوةُ فال يبوُل وال يَبعَُر وربَّما َشِرقَت ُعروقُه ولَحُمه بالدَّم فَتَنتَِفُخ فاِ -على فَعيل  -والفَقيُء 
في الناقة الُمنَكِسرة: وهللا ما  -رضي هللا عنه-انتِفاِخها، ومنه قول ُعَمَر وُطِبَخ امتألَِت الِقدُر َدماً وربَّما انفَقَأَت  َكِرُشه من شدَّة 

 هي بَكذا وَكذا وال هي بِفَقيء  فَتَشَرَق ِبعُُرقِها، ويُقال للِعلَِّة ِبعَيِنها: الفَقيُء.
.وفَقَأَِت البُهمى فُقوًء: إذا َحَمَل عليها الَمَطُر أو السَّيُل تُراباً فال تأُكلُها النَّ   عَُم حتّى يَسقَُط عنها، وكذلك كلُّ نَبت 

. ُجُل: إذا انَخَسَف َصدُره من ِعلَّة   وأفقَأَ الرَّ
 :  وتَفَقَّأَِت السَّحابَةُ عن مائها: تََشقَّقَت، قال عمرو بن أحَمَر الباهليُّ

 َ   الخاِز باِز به ُجنونا وُجنَّ   فوقَه القَلَُع السَّواري تَفَقَّأ

  لمذكور قبل البَيت: وهو الُمطَمأَنُّ من األرض، والبيُت الذي قَبلَه هو: يعني فوَق الَهجل ا

 الَحنينا الِجربياُء به تَهادى  من قَساً َذفِِر الُخزامى بَِهجل  

ُل والقَرُح. وتَفَقَّأَِت الشاةُ َشحماً؛  تَنِصبهُ على التَّمييز، قال:  وتَفَقَّأَِت البُهمى: إذا تََشقَّقَت لَفائفُها عن ثََمِرها. وتَفَقَّأَ الدُّمَّ

  أكِلها البََهطَّ باألُرزِّ  من  َشحماً كما اإلَوزِّ  تَفَقَّأَت

 الليث: انفَقَأَِت العَيُن، وانفَقَأَِت البَثَرةُ، وأَكَل حتّى كاَد يَنفَقُئ.
َز فافتَقئيه: أي أعيدي عليه : قيل المرأة  انَِّك ال تُحِسنيَن الَخر  ، يُقال افتَقَأتُه: إذا أَعدَت عليه، وذلك أن تَجعََل بين وقال اللِّحيانيُّ

 الُكليَتَيِن ُكليَةً كما تُخاُط البَواريُّ إذا أُعيُد عليها.
 وفَقَّأُت َعينَه تَفقئَةً: بََخق تُها، وقال ابو عبيدةَ في قول الفَرزدق: 

بابا بالُمفَقِّئةِ  وتَعِدلُ   داِرماً ببَني ُكلَيب   وتَعِدلُ   الّسِ

 وقوله: 

  الُمحتَبي والخاِفقاتِ  وبَيتِ   بالُمفَقِّيِء والُمعَنِّـي َغلَبتُكَ 

 أراَد: إنَّ أشعاري تُفَقِّئ َعينََك؛ وإنما أنَت تَُسبُّني.
 والُمفَقِّئةُ: األوِديَةُ التي تَُشقُّ األرَض َشقَّاً.
 والتركيب يدلُّ على فَتح شيء  وتَفَتُِّحه.

 فألَ 



: أفَسَده.فأَلَ الشيَء فأَلُ  ًَ 

 فنأ

رةُ، ومال  ذو فَنَأ  وذو فَنَع : أي ذو َكثَرة .-بالتَّحريك-ابن األعرابي: الفَنَأُ 
 : الَكث 

ء  من الناس: أي َجماَعة .  ويُقال: أتانا فَن 

 فيأ

ُء: الَخراُج والغَنيَمة.  الفَي 
، قال ُحَميُد بن ثَور   ّلِ وال من الّظِ  يَِصُف َسرَحةً وَكنّى بها امرأة :  - عنهرضي هللا-والفَيُء: ما بَعَد الزَّ

لَّ من بَرِد الضُّحى تَستَطيعُهُ  فال ِد العَشّيِ  وال  الّظِ َء من بَر   تَـذُوقُ  الفَي 

: ما نََسَخت هُ الشمُس، والفَيُء: ما  لُّ يت: الّظِ لُّ فَيئاً: ِلُرجوِعه من جانب  إلى جانب ، وقال ابن السّكِ َي الّظِ َخ الشمَس. نَسَ وإنما ُسّمِ
، وما لم تكن  عليه الشمُس فهو ظِ  ء  وِظلٌّ ، وَحكى أبو عبيدةَ عن رؤبَةَ أنَّه قال: ُكلُّ ما كانَت عليه الشمس فَزالَت عنه فهو فَي  لٌّ

.  والَجميُع أفياء  وفُيوء 
. ء  وَعَرقَة  وَصفٌّ  ابُن األعرابي عن الُمفَضَّل: يُقال للِقطعَِة من الطَّيِر: فَي 

َء مالي ويا َشيَء مالي، وقيل: هو من الكالم الذي ذََهَب َمن كان يُحِسنُه، أنشَ ويُقا َد ل: يا فَيَء مالي، وهي َكِلَمةُ أَسف  مثُل يا َهي 
 الكسائيُّ لنَويِفع بن لَقيط  األَسدّي: 

ـُر يُف ـنِـهِ  يا قـلـيبُ  َمرُّ   فَي  أمالي َمن  يُعَمَّ ماِن عليه والتَـّ  الزَّ

هُ يَع حتّى   الَكّفِ أفَوُق ناِصل  َمعصوبُ  في  وَد من البـلـى وكـأنَـّ

َء في موضع ِفع ِل األمر فَبَناها، ولم يُمكن  أن  تُب نى على السكون ِلُسكوِن ما قبلَها  َء وَشي  والوجهُ: أنَّه "جعل" فيَء وَهي 
كها بالفَتح اللتقاء الساكنين كما فَعَلوا ذلك في أيَن وَكيَف، و الِفعُل الذي هذه األسماُء في موِضِعه: تَنَبَّه  وتَبَيَّن  واستيِقظ  فََحرَّ

ة:  ؛ كما قال ذو الرمَّ عوُّ  وما أشبَهَ ذلك، و "يا" تَدُخُل في ِفعل األمر ألنها للتَّنبيه؛ فَيُنَبَّهُ كما يُنَبَّهُ بها الَمد 

  عائِك القَطرُ زاَل ُمنَهالًّ بَجر   وال  يا اسلَمي يا داَر َمّي  عل البِلى أال

. يار، والجمع فَيئات   والفَي ئةُ: الِحَدأةُ التي تصطاُد الفراريج من الّدِ
جوع.-بالكسر مثال الِفيعَة-وفاَء يَِفيُء فَيئاً وفُيُوًء: أي رجَع. وفالن سريع الفيِء من َغضبِه. وانَّه لَحسُن الِفيئِة   : أي حسن الرُّ

الياء التي نُِقَصتمن وسطها، وأصلها فيء  مثال ِفيع ؛ ألنَّها من فاَء، ويجمع على فِئين وِفئات   والِفئَةُ: الطائفة، والهاء عوض  من
 مثال ِشيات  وِلدات وِهبات.
 والَمفيَأَةُ والَمفيَُؤةُ: المق نَُؤةُ.

: الُمفاء: الذي وأفَأتُه: رجعته. وأفاء هللا على المسلمين مال الُكفار. وفي حديث بعض السَّلف: ال يُليّن ُمفَاء ع لى ُمِفي يء  قال القُتَبيُّ
افتُتحت ُكورته فصارت فَي ئا كأنه قال: ال يُليِّن أحد من أهل السواد على الصحابة الذين افتتحوا السواد َعنورة فصار السواد لهم 

 فَي ئاً، هذا وما أشبََهه.

تفأُت هذا المال: أي أخذته فَيئا، ومنه حديث عمر  : أمه خرج إلى ناحية السوق فتعلَّقت امرأة بثيابه - عنهرضي هللا-ويقال: اس 
تَن ضُج  وقالت يا أمير المؤمنين؛ فقال: ما شأنك؟ قالت: إني ُمِوتِمة تُوي زوجي وتركهم ما لهم من زرع وال ضرع وما يَس 

بع وأنا بنت ُخفاف بن أيماء الغفارّي، فانصرف معها فعَ  مد إلى بعير ظهير فأمر به فُرِحل أكبرهم الُكراع وأخاف أن تأكلهم الضَّ
ت لها يا أمير المؤمنين؛ فقال  ودعا بِغراَرتين فَكألُهما طعاما ووَدكاً ووضع فيها ُصرة نفقة ثم قال لها: قودي، فقال رجل: أكثَر 

تَفيء ُسهمانه من ذلك  عمر: ثَِكلَت ك أمك! إني أرى أبا هذه ما كان يُحاصر الحصن من الحصون حتى افتتحه وأصبحنا نس 
 الحصن.

 ويقال: فَيَّأَت الشجرة تَف يئَةُ، وتَفَيَّأ ُت أنا في فَي ئها. وتَفَيّضأِت الظالل: تقلَّبت.
رضي -: أنه دخل عليه عمر -صلى هللا عليه وسلم-والتَّفي ئةُ: األثر، يقال: جاء على تَِفي ئَِة ذلك: أي على أثره. وفي حديث النبي 

على تَِفيئَِة ذلك، وتاؤها ال تخلو من أن تكون مزيدة؛ أو أصلية فال تكون  -رضي هللا عنه-بو بكر فكلَّمه ثم دخل أ -هللا عنه
مزيدة، والبنية كما هي من غير قلب؛ ألن الكلمة ُمعَلَّة؛ مع أن المثال من أمثلة الِفع ل، والزيادة من زوائده، واإلعالل في مثلها 

، ُممتنع، أال ترى أنك لو بنيت مثال تَض رب  ِلئ  ِيُع من غير إعالل، إالّ أن تَب ني مثال ِتح  أو تُكرم اسمين من البيع لقُل َت: تَب يُع وتُب 
ِعلَةَ من الفَيِء لخرجت على وزن تَع بِئة، فهي  لوال القلب فَِعي لَةُ ألجل اإلعالم، كما أن يأَجَج فَع لَل ِلترك  -إذن-فلو كانت التَِّفي ئة تَف 

متا على الفاء أعني اإلدغام، ولكن القلب  على التَّئِفَِّة هو القاضي بزيادة التاء، وبيان القلب: أن العين والالم أعني الفاءين قُّدِ
 الهمزة ثم أُب دلت الثانية من الفاءين ياء؛ كقولهم: تََظنَّي ُت.



 قأقأ

 أبو عمرو: القَأ قاُء: أصوات ِغربان العراق.
 التي تحت القَي َض من البيض. وقال اللّحياني: يقال لبياض البيض: الِقئ ِقُئ، قال: الفّراء: الِقئ ِقئَةُ: القشرة الرقيقة 

 في ات بِهـا لُـَؤي ِلـئَه   قاِعَدةً   بنت أبي الُمـَجـي ِزئه   كأنَّما

قُِئ القَُؤي ِقئَه   والِجل دُ      منها ِغر 

 قبأ

 القَب أَةُ: شجرة.
 وقَبَأ ُت الطعام: أكلته.

 من الشراب أق بَأُ؛ مثل قَئِب ُت أق أَُب: إذا امتألت منه.الليث: قَبَأ ُت 

 قثأ

ف -بالكسر والضم-الِقثَّاُء والقُثّاُء  : الخيار، الواحدة: قِثّاَءة وقَثّاَءة، وقََرأ يحيى بن وثّاب واألعمش وطلحة بن ُمَصّرِ
ِلها وقُثّائها( بضم القاف. والموضع: : )من بَق  هب العُقيليُّ ثَأَة وَمق ثَُؤة. وأق ثَأَ القوم: َكثُر عندهم الِقثّاُء. أبو  والضّحاك واألش  َمق 

 زيد: أق ثَأَِت األرض: إذا كانت كثيرة الِقثّاء.

 قدأ

: رجل قِن َدأ َوة    : أي خفيف. وقال الفَراء: هي من النُّوق: الجري ئة، وجَمل قِن َدأ و.-بالهمز-َشِمر 
َدأ ُو: السَّيُئ الغذاء. والسَّيِّ  ئ الَخلق أيضا. وقال الجرمي: الغَليظ القصير، وقيل: الكبير الرأس الصغير الجسم المهزول، وقل: والِقن 

زت، ألن أبا العيثم قا ن قِن َدأ َوة  فِن عَل َوةُ، وذكرها بعضهم في تركيب ق ن د، وها موضع ذكرها. هذا إذا ُهم  ل: هو الُمق ِدم. ووز 
نه  ا ِفن عالة وموضع ِذكرها باب الحروف اللينة في تركيب ق د و.تُهمز وال تُهمز؛ فإن لم تُهمز فوز 

 قرأ

ء  ء  -بالفتح-القَر  ل  -: الَحي ُض، والجمع أق َراء  وقُُرو  صلى هللا عليه -وأق رء  في أدنى العدد، وفي الحديث: أن النبي  -على فُعُو 
ش امرأة عبد الرحمن بن عوف  -وسلم  : َدعي الصالة أيام أق رائِك.-همارضي هللا عن-قال ألم حبيبة بنت َجح 

ُء   : الطُّهُر، وهو من األضداد، قال األعشى: -أيضا-والقَر 

َوة   وفي  ألق َصاها َعزي َم َعـَزائكـا تَُشدُّ   كّلِ عام  أنَت جاِشُم َغـز 

ثَة   ِء نِسائكا لما  ماالً وفي الَحّيِ ِرفـعَةً  ُمَوّرِ   ضاعَ فيها من قُُرو 

.وقََرأَِت المرأ  ة: حاَضت 
 : والقاِرُئ: الَوق ُت، ويُروى هذا البيت ألبي ُذؤي ب وِلتَأَبََّط شراً؛ وقال األصمعي: هو لماِلِك بن الحارث أخي أبي كاِهل الُهذليّ 

ياحُ  َهبَّت  ِلقارئها إذا  العَق َر َعق َر بَني ُشلَي ل   َكِره تُ   الـّرِ

 عاله، وأصل القَراِء: الوقُت؛ فقد يكون للَحْيض وقد يكون للطُّْهر، قال: وقيل: العَْقُر: القَْصر، وقاِرُئ القَْصر: أ

لَـفَـت   إذا ءُ   السَّماُء لم تُِغم  ثم أخ  رُ  قُُرو    الثَُّريّا أن  يكوَن لها قَط 

َطر فيه الناس. ئها الذي يُم   يريد: َوق َت نو 
ُت بعضه إلى بعض،  آنا: َجمع تُه وَضَمم  ومنه قولهم: ما قََرأَت  هذه الناقة َسلًى قطُّ وما قََرأَت  َجنِي ناً: أي لم تَُضمَّ وقََرأ ُت الشيء قُر 

، قال عمرو بن كلثوم:   رِحَمها على ولد 



  أِمنَت  ُعيوَن الناظرينا وقد  إذا َدَخل َت على َخالَء   تُِري كَ 

ـر   ِدراَعي   ماَء ِبك   ناَجنِي اللَّوِن لم تَق َرأ   ِهجانِ   َعي َطل  أد 

آناً، ومنه ُسمي القُرآن ألنه يجمع السَّور فيُضّمها، وقيل: ُسمي به ألنه ُجِمع فيه القصص واألمر  وقََرأ ُت الكتاب قِراءةً وقُر 
 والنَّهُي والوعد والوعيد، وقال قُط رب في أحد قولي ه: يقال قَرأُت القرآن: أي لَفظ ت به مجموعاً: أي القيتُه، وقال َعلقمةُ: قرأت

عَه وال آنَه( قرآن في سنتين؛ فقال الحارث: القُرآن َهيِّن الوحي أشدُّ: أي القراءة هيِّنة والكتب أشدُّ. وقوله تعالى: )إنَّ َعلَي نا َجم  قُر 
آنَه( أي قراءتَه، قال ابن عباس  عَه وقراءته )فإذا قرأ ناه فاتَّبِع  قُر  عمل بما بيّناه : فإذا بيّناه لك بالقراءة فا-رضي هللا عنهما-أي جم 

 لك.
 وفالن  قََرأ عليك السَّالَم.

، وقُّراء أيضاً؛ مثل عابِد وُعبّاد. والقُّراُء  ع القاِرئ: قَرأَة ؛ مثل عامل وعَملَة  ً -وقََرأَ: تَنَسَّك، وجم  ُك، والجمع -أيضا : الُمتَنَّسِ
ِكّي  أخو زيد:  ن، قال زيد ابن تُر   القُّراَؤو 

دونَة  َعِجب ُت لكاِعب  مَ  ولقد  بالَحل ي والِحـنّـاءِ  أط رافُها  ـو 

تَبي بيضاءَ  لمِ  بالُحس نِ   تَصطاُد النُّفوَس وتَس   القُـّراءِ  قَل َب الُمس 

ء   ُع: األق َراُء. وقيل للقَوافي قُُرو  عر: أي على طريقته ومثاله، والَجم  ِء هذا الّشِ ِعر على قَر  ُء من قولهم: هذا الّشِ نها وأَق راء  ألوالقَر 
ديد: توقيت. وفي حديث إسالم أبي َذّر   أخوه  -رضي هللا عنه-: قال أُنَي س -رضي هللا عنه-َمقاطع األبيات وُحدوُدها كما قيل للتَّح 

. عر فال يلتئُم على لسان أحد   وكان شاعراً: وهللا لقد َوَضع ُت قوله على أق راِء الّشِ
َءةُ  َعِة بالكسر-والِقر  َءةُ البالد، قال: : الَوبَ -مثال الِقر  َت بالداً فمكثَت فيها خمس عشرة فقد ذهبَت  عنك قِر  أُ، قال األصمعي: إذا قَِدم 

ز؛ ومعناه: أنّه إذا َمِرض بها بعد ذلك فليس من َوبَأَ البلد.  وأهل الحجاز يقولون قَِرة  بغير َهم 
ً -صلى هللا عليه وسلم-وفي حديث النبي  يَق َرأ هُ قراءة ابن أم عبد، معناه فَل يََرتِّل   : من أراد أن يقرأ القرآن َغّضا كما أُنِزل فَل 

م الحروف؛ ألن اإلجماع على مخالفته. مل معناه على نَظ  ِره، وال يجوز أن يُح  ُدره َكَحد  ن كتحزينه أو يَح   كترتيله أو يُحّزِ
، يعني في وقت من األوقات، ألن زيداً لم ي كن يتقدَّمه أحد في القرآن، ويجوز أن يُحمل "أق َرأُ" وفي حديثه اآلخر: أق َرُؤُكم أبيٌّ

، كما قال أهل اللغة: هللا أكبر معناه: هللا كبير.  على قارئ، والتقدير: قارئ  من أمتي أُبَيٌّ
، يقال أق َرأَت  حيضة أو َحي َضتَي ن. ، وقال األخفُش: إذا صارت صاحبة َحيض   وأق َرأَِت المرأةُ: َطَهَرت 

.وأق َرأَِت ح  اَجتَُك: َدنَت 
َر َمَطُرها، وغابَت  أيضاً.  وأق َرأَِت النُّجوم: تأخَّ

 وأق َرأََك السَّالم: مثل قََرأَ عليك السالم، وقال األصمعي: ال يُقال أق ِرئ هُ السالم.
 وأق َرأَةُ القرآن.

 وأق َرأ ُت من سفَري: أي أن َصرف ت، ومن أهلي: َدنوت  منهم.
عر:  من األق َراء. وأق َرأ ُت في الّشِ

َن  : جماعة  من أصحاب الحديث وغيرهم يُن سبون إلى بلد من اليمن على مرحلة من صنعاء؛ وبها -مثال الُمف عَِليَّي ن-والُمق َرئيُّو 
رز وشّداد ابن أفلح وُجَمي ع بن سعد وُسَويد بن َجبَلَة وُشَري ح بن عُ  بيد وَغي الن بن يُصنع العَقيق وفيها َمعدنُه، منهم: ُصبي ح بن ُمح 

َمع شر ويونس بن عثمان وأبو اليَمان ال يُعرف له اسم وأم بكر بنت أَزذَ. وابن الَكل بّيِ يَف تَح الميم من المقَرئيِّين، وأصحاب 
ونها.  الحديث يُضمُّ

ئُها: أي تُمِسكها عنَدها   حتّى تَحيض؛ لالستبراء.وقال أبو عمرو بن العالء: يقال: دفَع فالن  إلى فالنَةَ جاِريَتِِه تُقَّرِ

 وقارأ ُت فالناً: أي دارستُه. واستَق َرأُت فالناً. والتركيب يدلُّ على الَجمع واالجتماع.
: الِقرِضيُء  ، واِحَدتُه: ِقرِضئَة . وقال غيره: الِقرِضيُء: نَبت  َزهَره أَشدُّ صفرةً -بالَكسر-قرضاً: أبو عمرو: من غريِب َشَجر البّرِ

لَِم والسَُّمِر والعُرفُِط ونحوها.من الَورِس ين  بُُت في أصِل السَّ

 قضأ

: قَِضئُت الشَئ أقضُؤهُ قَضأً: أَكلتُه.  األَُمويُّ
 ً  : َعِفنَت وتهافَتَت، فهي ِقربَة  قَِضئَة . ةالثوب يَقَضأُ من طول النَّدى والطَّّيِ.-بالتحريك-أبو زيد: قَِضئِت الِقربةُ تَقَضأُ قََضأ

. ونَكَح فالن  في قُضأَة . وفي عينه قُضأَة : أي فَساد . وفي حسبِه -مثال قُضعَة بالضمِّ  -ا األمِر قَُضأُة  وما عليَك في هذ : أي َعار 
، وقال عبُد بن َكعب  جدُّ أبى النَِّمِر بن تولب يُخاطب أخاه سالماً:   قُضأة : أي َعيب 

عَت داِرما ُكنَت من َسلمى ولو  ُسلمـى ولـيس بـقُـضـأَة   تُعَيُِّرني   تَفَرَّ

 وَسلمى: وهو َسلمى بن َجندل كاَن َزوَج أُم ِ َعبٍد قبل كعب فقال ساِلٌم: 

  لسلمى فَقَتََل سالماً فقال. أنت



جَل: أطعَمتُه.  وأقَضأ ُت الرَّ
ُجوه: أي يَستَِخسُّوَن َحَسبَه. أُوَن منه أن يَُزّوِ  ابُن بُُزرج: يقال أنَّهم لَيَقَضَّ

 قمأ

ًء وقُُموَءةً وقَُمَؤت قََماَءةً: إذا َسِمنت.قََمأَِت   الماِشيَةُ تَقَمأُ قُُمو 
ُجُل قََماَءةً وقََماًء: صار قِِميأً وهو الصغير الذَّليل. وَعمرُو بُن قَِميئَةَ الشاعر   .-على فَِعيلَةَ -وقَُمَؤ الرَّ

 وقََمأُت بالمكاِن: أقَمُت به.
ُجَل: قَمعتُه.  وقََمأ ُت الرَّ

 َ  والَمقَمأَةُ والُمقُمَؤةُ: المكان الذي ال تطلُُع عليه الشمُس. -بالفتح-ةُ والقَمأ
 وأقَمأ تُه: َصغَّرتُه وَذلَّلتُه.
 وأقَمأَ القوُم: َسِمنَت ابِلهم.
 وأقَمأَني الشيُء: أعَجبَني.

أُت المكان: وافَقَني فَأَقَمُت به.  وتَقَمَّ
 ، : َجَمعتُه شيئاً بعد شيء  ََ أ ُت الشي  : وتَقَمَّ  قال تميم بن أُبّيِ بن ُمقبل يُخاطب ابنَتَي َعصر 

ً  لقد أتهُ من لَذَّة  َوَطري مّما  قََضُت فال تَستَهِزئا َسفَها   تَقَمَّ

 قنأ

؛ النه  : شليُّ قَنَأَت ِلحيته من الخضاب تَقَّننَأُ قُنُوًء: اشتَدَّت حمرتها، قال األسَوُد ابن يَعفَُر؛ ويقال: يُعِفَر؛ ويقال: يُع فُر 

ـر   يَسعى   أناِملُه من الِفرصادِ  قَنَأَت  بها تُوَمتَيِن ُمَشّمِ

 وَشيء أحَمُر قانِئ.
 وقَنَأَ اللَّبََن: مَزَجه.
 وقَنَأَه قَنَأً: قتله.

نَأ تُه عليه: حمل تُه على قتله. ج: قَنَِئ: مات. وقَنَِئ األديم: فسد. وأق نَأ تُه أنا. وأق   المؤّرِ
 ماء.: -بالمدِّ -وقَنَاء  

 وقَنَّأَ ِلحيتَه تَق نِئَةً: خضبها.

 قيأ

 : العائد في ِهبَتِه كالكلب يعود في قَي ئِه.-صلى هللا عليه وسلم-قاَء يَِقيُء قَي ئاً، وفي حديث النبي 
ُء  يت: القَيُو  بغ. وبه قُيَاء  -بالفتح-ابن السّكِ َء. -مدبالضم وال-: الدواء الذي يُشرب للقَيِء. وهذا ثوب يَِقيُء الّصِ : إذا جعل يُكِثر القَي 

يَأَ: أي تَقَيَّأَ، أنشد الدينوري:  تق  َء. واس   وأقَأ تُه أنا وقَيَّأ تُه بمعنى. وتَقَيَّأَ: تكلّف القَي 

ً   من دائَك ذا أق الِس  وُكن تَ  ِيأ تَق  قـاِس  بِثََمرِ  فاس   القَس 

 كأكأ

ً -والَكأ كاُء : الُجبن الهاِلع. -بالفتح والمد-أبو عمرو: الَكأ كاُء  ُو اللّص.-أيضا  : َعد 
ع.  وَكأ َكأَ: تجمَّ

 وَكأ َكأَ وتََكأ َكأَ: نََكص.
 والُمتََكأ ِكُئ: القصير.

ع، وسقط عيسى بن عمر عن حمار فاجتمع عليه الناس فقال: مالكم تََكأ َكأ تُم عليَّ تََكأ ُكَؤُكم على ذي جِ  نَّة أف َرن ِقعُوا والتََّكأ ُكُؤ: التَّجمُّ
 ي.عنِّ 

 أبو زيد: تََكأ َكأَ الرجل: إذا ما َعيَّ بالكالم فلم يقدر على أن يتكلم.



 كثأ

ثَأُ َكث أً: إذا ارتفع فوق الماء وَصفَا الماء من تحت اللبن.  أبو زيد: َكثَأَ اللبن يَك 
ُر َكث أً: إذا أزبََدت  للغلي.  قال: وَكثَأَِت الِقد 

.  وَكثَأَت  أوبار اإلبل َكث أً: نبتَت 
ثَأُ في الِقدر ويُصب ويكون أعاله غليظا وأسفَلُه ماء أصفر. وقال الدينوري: الَكث   ُء: وهو ما يُك  ُء وقال أبو حاتم: من األِقِط الَكث 

ِمز.-بالفتح- ِجي ُر ولم يَه  ِجيُر البَّرِ وهو النَهُق واأليُهقان، قال: وقال لي أع رابي: الَكثَاةُ: الِجر   : ِجر 

 : ما ارتفع منها بعد ما تغلي.-بالفتح والضم-ِر وُكث أَتُها وَكث أَةُ الِقد  
يت:  ثِئَة: مثل َكثَأَ َكث أً، أنشد ابن السّكِ  وَكثَّأَ اللبن والوبر والنَّب ت تَك 

يَة   وأنتَ   ُجواِلقِ  منها قاِعد  في كأنَّكَ   امُرؤ  قد َكثَّأَت  لَك ِلح 

ثِئَةً: إذا أَكل    َت ما عال رأس اللبن.ويقال أياً: َكثَّأ ُت تَك 
. ثَأ ُو: العظيم اللحية الَكثُّها، ووزنه فِن عَل و   والِكن 

 والتركيب يدل على َوصف من صفات اللبن ثم يُشبَّه به.

 كدأ

د فَلَبَّده في األرض؛ أو عِطش فأب َطأَ في النبات. وأرض كاِدئَة   ًء: إذا أصابه البَر  َدأُ ُكُدو   : بطيئة اإلنبات.أبو زيد: َكَدأَ النَّب ت يَك 
َدأُ َكَدًء   : كأنه يَِقيُء من َشحيجه.-َكنَِكَد يَن َكُد نََكداً -وَكِدَئ الغراب في شحيجه يَك 

َدأ ُو  .-بكسر الكاف-والِكن   : الَجَمل الغليظ الشديد، ووزنه ِفن عَل و 
ِدئَةً: أي بَطَّأَ بنباته. د فََكدَّأَهُ تَك   ويقال: أصاب الزرع بضر 

َدأَ   : إذا َعَدا.وَكو 

 كرثأ

ثَأَ الناس: كثُروا. . وتََكر  ثَأَ: ال تَفَّ ثَأَ شعره وتََكر  ثَأَةُ: النَّبت المجتمع الُملتف. وَكر   الَكر 
ثَاُء وَكراثَاُء: من أطيب البُس ر تمراً.  وبُس ر َكِري 

ثُئ  ر البيض األعلى الذي يق-بالكسر-األصمعي: الِكر  فِِئ بالمعنيين، : السحاب المرتفع المتراكم. وقش  ال له: القَي ض: لغة في الِكر 
.  وكأنهم أبدلوا الثاء من الفاء كقولهم: َجَدف  وَجَدث 

 كرفأ

َخُم والَكث َرة. فَأَةُ: الّضِ  الَكر 
ثََف. تَك  فَأَ: اس   وَكر 

فَلَحِ وهي ثمرة كأنها رأس زنجي أسود. فِئَةُ: شجرة الشَّ  والِكر 
فُِئ: السحاب المرتفع الذ فِئَة ، قالت الخنساء تصف جيشاً: والِكر   ي بعضه فوق بعض، والقطعة منه: ِكر 

َراَجة   قَها بَي ُضـهـا وَرج   الُمَضاَعُف ِزف نالَهـا علينا  فَو 

فَئَةِ  رِ  َكِكر  بِي  مي  الغَي ِث ذاِت الصَّ مى لَها تَر    السََّحاَب ويُر 

فُِئ: قِشر البيض األعلى، ونظر أبو ال . وذكر أبو عبيد: الِكر  فِئ  قِئ  تحت ِكر  طاس  رقيق فقال: ِغر  غوث األعرابي إلى ِقر 
فَأَِت  فَِئ في تركيب ك ر ف وحكم على الهمزة بالزيادة، وبعضهم ذكره في هذا التركيب؛ لقولهم: َكر  بعض أهل اللغة الِكر 

فَأ الناس: اختلطوا. بََدت  للغلي؛ وتَكر  ُر: إذا أز   الِقد 

 كسأ



 ، يقال للرجل إذا هزم القوم فمرَّ وهو يطردهم: مّر فالن يكسؤهم ويكسعُهم: أي يتبعهم.َكَسأ تُه: تبع ته
بار، قال الُمثَلَّم بن عمرو التَّنوخي؛ ويقال: البَُري ق بن ِعياض الُهذلي، وهو موجود في أشعارهما:  َساُء: األد   واألك 

َساءِ   أرى فاِرَس الصَُّموت على حتّى هـا أك   إلبِـلُ ا َخي ل كـأنَـّ

 يعني: خل َف القوم وهو يطرُدهم.
 وَكَسأ ُت وسطه بالسيف وَكَشأ تُه: ضرب تُه.
ئِه  َء الشهر وفي ُكس   : أي بعد ما مضى.-بالضم-ويقال: جئت ُكس 

 كشأ

. أً: شويته حتى يبس فهو َكِشيء   أبو عمرو: َكَشأ ُت اللحم َكش 
 وَكَشأ ُت القَثّاَء: أكل تُه.

أً: إذا أكلته كما تأكل الِقثّاء ونحوه.أبو زيد: َكَشأ ُت ا  لطعام َكش 
ته.  وَكَشأ ُت وسطه بالسيف؛ وَكَسأ تُه: ضرب تُه، وَكَشأ تُه: قشر 

 وَكَشأَها: جامعها.
أً: إذا أكلته حتى تَمتَِلئ منه.  أبو عمرو: َكِشئ ُت الطعام َكش 

أَة    : أي عيب.-بالضم-وما في َحَسبِه ُكش 
َشأ ُت الل َشأَ: إذا أكل الَكِشيَء.األموي: أم   حم: مثل َكَشأ تُهُ. وأك 
 وتََكشَّأَ األديم: تقشر.

 وتََكشَّأ ُت من الطعام: امتآل ُت.

 كفأ

 َكفَأ ُت القوم َكف أً: إذا أرادوا وجها فصرف تهم إلى غيره.
 وَكفَأ ُت اإلناء: َكببته وقلب ته.

 وَكفَأَه: تِبعه.
 يه.وَكفَأَِت الغنم في الشعب: َدَخلَت ف

ر الِخباء.-بالكسر والمد-والِكفَاُء   : ُشقَّة أو ُشقّتان تُنصح إحداهما باألخرى ثم يُخلُّ به مؤخَّ
. والَكِفُئ -على فَِعي ل  -وأصبح فالن َكِفَئ اللون  ء  وَكِفئ  فُو  ً -: أي متغيره، كأنه ُكفَئ فهو َمك  ُء -أيضا : النظير، وكذلك الُكفء ولُكفَو 

ل بالضم فيهما على فُ - مثال -والِكفَاءُ -بالكسر، وقرأ سليمان بن علي الهاشمي: )ولم يُكن له ِكف أً أَحد ( بالكسر  -واِكفءُ -ع ل  وفُعُو 
 ، وهو في األصل مصدر.-الِكساء

 والَكِفيُء: بطن الوادي. -بالكسر-والِكفُء 

َ -بالفتح والضم-والَكف أَةُ والُكف أَةُ  أَتَي ن: إذا جعلتها : نتاج اإلبل سنة، يقال: أعطني َكف أ فَأ ُت إبلي ُكف  أَةَ ناقتك. ويقال: أك  ةَ ناقتك وُكف 
نصفين تنتِج كل عام نصفها وتترك نصفا، ألن أفضل النِّتاج أن تحمل على اإلبل الفُحولة عاماً وتترك عاماً كما يُصنع 

 باألرض في الزراعة، قال ذو الرمة: 

أَتَي ها تُن ِفَضاِن ولـم يَِجـ ِكال   ثِي َل َسق ب  في النِّتاَجي ِن الِمس له  د  ُكف 

 يقول: إنها نُتِجت إناثا كلّها، وهذا محمود عندهم.
فَأ تُه: أَمل تُه. أ تُه: وقال الكسائي: أك  فَأ ُت اإلناء: لغة في َكف   وأك 

فَأُت البيت: جعلت له ِكفَاًء.  وأك 
فَاُء في الشعر: أن يُخالف بين قوافيه بعضها ميم و بعضها نون وبعضها دال وبعضها حاء وبعضها خاء، قال حنظلة ابن واإلك 

 مصبِّح: 

  ُمبِي ِن َجَرِد القَصيمِ  على  لَها الَوي ُل على ُمبِـي نِ  أال

ي على.  ويورة: إن لها الّرِ
وي وه فَأَ الشاعر: إذا خالف بين حركات الرَّ و مثل اإلق واء، حكاه هذا قول أبي زيد، وهو المعروف عند العرب، وقال الفّراء: أك 

يت.  عنه ابن السّكِ
فَأ ُت القوس: إذا أملت رأسها ولم تَنصب ها نصباً حين ترمي عنها، ومنه قول ذي الرمة:   وأك 



ِبها قَطعتُ  هَ رك  فَأً غير إذا  بها أرضاً تَرى َوج  ها ُمك   ساِجـعِ  ما َعلَو 

 قال أبو زيد: يعني جائراً ير قاصد.
فَأ ُت الرجل: أع أَةَ ناقتي.وأك   طيته ُكف 

ت عن القصد. فَأ ُت في سيري: إذا ُجر   وأك 
فَأُ الوجه: كاِسفُه.  ورجل ُمك 

: لنا َعباءتان نكافئ بهما -رضي هللا عنه-ويقال بنى فالن ُظلَّة يكافئ بها عين الشمس: أي يدافع، ومنه حديث أبي ذَّر الغفاري 
 عين الشمس وإني ألخشى فضل الحساب.

 الرجل بين فارسين بُرمحه: إذا والى بينهما فطعن هذا ثم هذا، قال الُكميت:  ويقال: كافَأ

رَ   في غابِر  منها بِعَث عَـثَة   وعاثَ  اَبِلُ  نَح  ُر يَه  ثُو    الُمكافِِئ والَمك 

 وكافَأ تُه على ما كان منه: جاَزي ته.
 وتقول: ما لي به قِبَل  وال ِكفاء: أي ما لي طاقة على أن أُكافِئه.

: في العقيقة عن الغالم شاتان مكافِئتان أو مكافَأتانأي -صلى هللا عليه وسلم-وكل شيء ساوى شيئاً فهو مكافئ. وفي حديث النبي 
كبَب ته، وقال الكسائي: وززززز وعن الجارية شاة، أي كل واحدة منهما مساوية لصاحبتها في السن، وال فرق بين المكافِئتين 

؛ فهي ُمكاِفئة وُمكافأة؛ أو معاِدلتان لما يجب في الزكاة واألضحية والكافَأتين؛ ألن كل واح دة منهما إذا كافَأت  أختها فقد ُموفِئَت 
من األسنان، ويحتمل في رواية من َروى مكافأتان أن يراد مذبوحتان معا؛ من قولهم: كافأ الرجل بين بعيرين: إذا َوَجأ في لَبَّة 

 ، والشاهد بيت الُكميت الذي سبق.هذا ثم لَبَِّة هذا فنحرُهما معا
يَأت ومارات كما تتحرك النخلة العَيدانة، قال بِشر بن أبي خازم:   وتََكفَّأِت المرأة في مشيتها: تَره 

لُـوا وكأنَّ    تََكفَّأُ في خليج  ُمغ َربِ  ُسفُن  ُظع نَُهم ّغداةَ تََحمَّ

 ويروى: تََكف َكُف.
: المسلمون تَتَكافَأُ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناه ويَُرد عليهم أقصاهم -صلى هللا عليه وسلم-لنبي والتَّكافُؤ: االستواء، وفي حديث ا

يهم على  -ويروى: ويُجيز عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم-وهم يد على من ِسواهم،  يُرد ُمِشدُّهم على ُمضِعِفهم وُمتسّرِ
يات ال فضل فيها ِلشريف على وضيع.قاعدهم ال يُقتل ملسم بكافر وال ذو عهد في عهده،   أي تتساوى في القصاص والّدِ

فتَفَأ ُت اإلناء: مثل َكفَأ تُه: أي قلبته.  وأك 
فَأ ُت فالناً اِبلَه: أي سألتُه نِتاج إبِِله سنة.  واستَك 

 وأن َكفَأ: رجع.
ه في عام الرمادة حين قال: ال آكل َسمنا وال : أنه ان َكفَأَ لون-رضي هللا عنه-وان َكفَأ لونه: تغير، وفي حدي عمر بن الخطاب 

َح فإن لم تَبلغ الثَّريدة الفرض فت ض وكان يَطوف على الِقصاع فيغمر الِقد  عال ِسميناً وأنه اتخذ أيام كان يُطِعم الناس قِدحاً فيه فر 
 فانظر ماذا يفعل بالذي وِلي الطعام.

 مالة واالعوجاج.والتركي يدل على التساوي في الشيئين وعلى الميل واإل

 كأل

 عن الكِلِئ بالكاِلِئ: أي النِسيئة بالنَِّسيئة، قال:  -صلى هللا عليه وسلم-وَكألَ الدَّين: أي تأخر. ونهى رسول هللا 

نُهُ  َمارِ  وَعي    كالكالِئ الّضِ

 ويقال: بلغ هللا بك أكألَ العمر:أي أخره وأبعده. وكان األصمعي ال يهمزه ويُنشد: 

 كال  وناِجـز   فإنَّه  ُرَك الُهمومُ تُباشِ  وإذا

 : النَِّسي ئَة.-بالضم-أب: منها نَِسي ئَة  ومنها ما هو نق د. والُكألَةُ 
 وَكأل ُت: أَخذت ُعربوناً.

ِرم ثالثة أخالف وما تَع ِطف.  والَكلُوء من اإلبل: التي ال تكاد تعطيف على ولدها وال تُدرُّ تص 
صلى هللا عليه -، حكاه أبو عبيد. والَكألَ: العُشب، وقد َكِلئَِت األرض فهي َكِلئَة . ومعنى قول النبي وَكألَِت الناقة: أكلت الَكألَ 

ل الَكألَ: أن الب ئر تكون في البادية أو في صحراء ويكون قُربها َكأل  فإذا ورد عليها -وسلم ل الماء لتمنعوا به فض  : ال تمنعوا فض 
ي بعده من االستقاء منها كان بمنعه الماء مانعاً الَكألَ ألنه متى ورد رجل بإبِله فأرعاها ذلك وارد فَغلب على مائها ومنع من يأت

ِقها قَتَلها العطش، فالذي يمنع ماء البئر يمنع النبات القريب منه. وفي رواية أخرى: ال يُمنع فضل الماء ليُمنع ب ه الَكألَ ثم لم يس 
ل الَكأِل.  فض 

 : َحِفظه، يقال: اذهب في ِكالَءة هللا.-ثال قرأ ِقراءةم-وَكألَه هللا ِكالَءةً 
 وأك أل ُت في الطعام: َسلَّف ُت.



.  وأك ألَِت األرض: مثل َكِلئَت 
ته فيه.  وأك أل ُت بصري في الشيء: ردَّد 

ُت، قال كعب بن زهير  تأَل ُت منه: احترس  تأَلُت بعينها.-رضي هللا عنه-واك  ُت قُلوصي واك   : أنخ 
 سي أي أمريَّ أف عل.وآمرُت نف

تأَلَت  عيني: إذا لم تنَم وسهرت وحذَرت أمراً.  ويقال: اك 
تنسأُت. أل ُت: أي اس  تَك   وتَكأل ُت واس 

تَك ألَ المكان أيضاً: صار فيه الَكألُ.  واس 
: تقدَّمُت إليه. ِليئاً: سلَّف ت فيه وَكأل ُت إلى فالن   وَكأل ُت في الطعام تَك 

الً فأَعَجبَني.وَكأل ُت فيه: نََظرتُ    إليه ُمتأّمِ
، والمعنى: أنَّ المو َُ والَكالَُّء: شاطئ النهر، والَكالَُّء يذكَّر ويَؤنَُّث، قال سيبويه: هو فَعَّال  مثاُل َجبّار  يَح عن والُمَكألَّ ِضَع يَدفَُع الّرِ

: الُمَكألَّ  . وقال األصمعيُّ ، السُّفُن ويحفَُظها، وهو على هذا ُمَذكَّر  َمصروف  َُ والَكالَُّء: موضع  تُرفَأُ فيه السُّفن وهو ساحُل كّلِ نَهر 
ضنا له وم ض َغرَّ ن والتَّثنيَةُ ذاُت َوجَهين: َكالءآِن وكالواِن، ومنه ُسوُق الَكالِء بالبصرة. وفي الحديث الذي ال طريَق له: َعرَّ

َض بالقذف ضبناه للتَّ  ض بالقذف َشبهَّه مشى على الكالِء قََذفناه في الماء. أي من َعرَّ . وهذا مثل  َضَربَه لمن َعرَّ أديب دون الحّدِ
 في مقاربة التَّصريح الماشي على شاطِئ النَّهر؛ واِلقاُؤه في الماء إيجابه عليه القذف وإلزامه الَحدَّ.

يح. ُت: إذا أتَيَت مكاناً فيه ُمستَتَر  من الّرِ  َ  وَكألَّ
 ر  وعلى "لنَّبات".والتَّركيُب يدلُّ على ُمراقَبَة  ونَظَ 

 كمأ

ئاِن وهؤالء أكُمؤ  ثالثة ، فإذا َكثُرَ  ء  وهذان َكم  ، وهو من النَّواِدر، تقول: هذا َكم  ء  على غير قياس  ت فهي الَكمأَةُ: واِحُدها َكم 
َّبُِع ا اُء: الذي يَت : الَكمَّ أَةَ. وقال َشِمر  تُهم الَكم  أً: أطعَم  أَةَ، قال: وَسمعُت أعرابيّاً يقوُل: بنو فالن  يَقتُلوَن الَكمأَةُ. وَكَمأ ُت القوَم َكم  لَكم 

 : ليُّ أَةِ، قال أبو ِحزام  غاِلُب بُن الحارث العُك  اَء الضعيَف. والمكَمأَةُ والَمكمَؤةُ: موضع الَكم   الَكمَّ

َدن   إذا عُر أعيا على َكـو   الفَق ُع بالَجل َهِة الَمكُمَؤه   كما  الّشِ

الً   ل  قد َمضىعلى َمهَ  َجَري تُ  ِل ذا َمجُرَؤه   ُمّدِ   على القَو 

. لُه: تََشقَّقَت   وَكِمئَت  ِرج 
. ُجُل: إذا َحِفَي وعليه نَع ل  : َكِميَء الرَّ  الِكسائيُّ

أَتُها. َمأَِت األرُض: َكثَُرت  َكم   وأك 
: أي َشيََّخت ه. نُّ  وأكَمأَت فالناً الّسِ
أوَن: أي يَج  تَنوَن الَكمأَةَ.وَخَرَج القَوُم يَتََكمَّ

أَت  عليه األرُض: إذا َغيَّبَت ه وذََهبَت به.  وقال ابُن األعرابّيِ: تََكمَّ
تُه. ه  َر: تََكرَّ أ ُت األم   وتََكمَّ

 كيأ

ئَة  وكاء  وكاَءة   ء  وَكي  للُمبالَغَة، قال أبو : َضعيف  َجبان، والهاء في الَكي ئَِة والكاَءةِ -مثاُل َكي ع  وَكي عَة  وكاع  وكاَعة  -َرُجل  َكي 
 ِحزام غالُب بن الحارث العُكلي: 

أ  َكـي ئَة   ِلالَنَأ نَأ     َمآِبُرهُ تَنَصُؤه   َعلَيَّ   ُجبَـّ

ُت أِكيُع. ئَةً: إذا ِهب تَه وَجبن َت، مثال ِكع   وِكئ ُت عن األمر أِكيُء َكي ئاً وَكي 
ُجَل ِاكاَءةً وِاكاًء: إذا ما أراد أمراً   فَفاَجأ تَه على تَئفَِّة ذلك فَهابََك وَرَجَع عنه. وأَكأ ُت الرَّ

 ألأل

. ِت النّاُر: إذا تََوقََّدت  ََ ألَ  َ  ألَ
ألَِت الفُوُر وَهبَِّت الدَّبُوُر.  َ بََصت  بأذ ناِبها، يُقال: ال أفعَلُه ما ألَ ألَِت الفُوُر: بَص   َ  وألَ

، وكذلَك َعن ز  ُمالل. ز  ألَِت العَن ُز: بغير َهم   َ  َوألَ
َع: َحَدَره.وألَ  ََ الدَّم  ألَ  َ 



ُع: اللُّؤلُُؤ والَّآلِلُئ. ة، والَجم  لَُؤةُ: الدُّرَّ  واللُّؤ 
 واللُّؤلَُؤةُ: البَقََرةُ الَوحشيَّة.

 .-رضي هللا عن المغيرة وعن عمر-وأبو لُؤلَُؤةَ: ُغالُم الُمغيرةِ بِن ُشعبَةَ قاتُِل ُعمر بن الَخّطاب 
ل  وقال الفَّراُء: َسِمعُت العَرَ  ََ ء  مثاُل لَعّاع . واللِّئالَةُ -مثاُل لَعّال  -َب تقوُل لصاحِب اللُّؤلُؤ: ألَّ ََ

فَتُه.-مثال ِكتابَة  -، والقياُس: ألَّ  : ِحر 
لَُؤ. بِه اللُّؤ  : يُش  لَُؤان   ولَون  لُؤ 

ََ البَرُق: لََمَع، قال ابن األنبارّيِ: هو مأخوذ  من اللُّؤلُؤ. ألَ  َ  وتأَلَ
. والَّألأل الُء:  الفََرُح التّامُّ

 والتَّركيُب يدلُّ على َصفاء  وبَريق.

 لبأ

أَةُ  : اللُّبَأَةَ -ِمثالُب َسُمَرة  -واللَّبَُؤةُ  -بالمدِّ -واللَّباَءةُ  -بالفتح-اللَّب   .-مثال تَُؤَدة  -: األَسَدةُ، وزاد الكسائيُّ
ُل السَّقي، وفي َحديث بعض الصَّحابة: يا ابن أخِ  ُء: أوَّ َت فَسيلَةً وقيل اِنَّ الساَعةَ تقوُم واللَّب  ّجاَل -! إذا َغَرس  ويُروى: وقيل ِإنَّ الدَّ

 فال يَمنَعَك أن  تَلبَأَها: أي تَسقيَها. -قد َخَرجَ 
بَأُ  ُل اللَّبَِن في النِّتاِج، تقول: لَبَأ ُت لَب أً: إذا َحلَب َت الّشاَء ِلبَأً. ولَبَأ ُت ال-مثاُل ِعنَب  -واللِّ ً -قوَم : أوَّ بَأَ القوُم: -أيضا بَأَ. وأل  : أطعَمتُهم اللِّ

بَأُ.  َكثَُر عندهم اللِّ
 : أبو زيد: ألبأُت الجدَي: إذا َسدَّدتَه إلى الرأش الخلف ليرضَع اللِّبأَ؛ مثل لَبَأ تُه، قال أبو ِحزام  غالب ابن الحارث العُكليُّ 

 بَُؤةأل بعدما وأُل بِئُُهم  ُمابَآِت الِمئَى وأُقِضئُهمُ 

ه.  وألبَاَِت الشاةُ َولَُدها: أرَضعَته، وألتَبَأَها َولَُدها، واستَلبَأَ هو إذا َرَضَع هو من تلقاِء نَفس 
، وقال الفراُء: ربما َخَرجت بهم فَصاَحتُهم إلى أن يَهِمزوا ما ليس بمهُموِز؛ قالوا:  ولَبَأُت بالحج تلبِئَة   ، وأصلُه لَبَّيُت غير َمهموز 

 بالحج وَحألُت السَِّويَق وَرثَاُت الميَِّت. لَبَأتُ 
بِيئاً فهي ُملَبِّئ    : إذا وقع اللِّبَأ في ضرعها.-بال هاء-ولَبَّأِت الناقة تَل 

 وقال أبو الهيثم في قول ُطفيل الغَنَوي: 

َطه َرَدد نَ  لُب تَلَبِّي في العُُروج وتَي م    ُحَصي ناً من َعِدّي  وَره   وتَح 

.أي: تَْحلُب  ب قوله األزهري، وإنما ترك هْمَزه، ولم يجعْله من لَبَّ بالمكان وألَبَّ بَأَ وتَْشَربه، وصوَّ  الل ِ

 لتأ

 : ليُّ ، قال أبو ِحزام غالب ابن الحارث العُك   لَتَأ ُت الرجل بحَجر: إذا رميتَه به وأصبته فهو لَتِيء 

ـنِء ال بَِرأ م   ُء ال يَنُوءُ   ِلذَأِّجةَ الّضِ   ذي يَل تَُؤه  اللَّتِي 

 الذّّءآَجةُ: الشَّقّاقَةُ.
َت إليه النظر. َدد   ولَتَأ ت هُ بعيني: إذا أح 

 ولَتَأ تُها: جامع تُها.
 ولَتَأَت  به أّمه: ولَدت ه، يقال: لعن هللا أّما لَتَأَت  به.
 ابن األعرابي: لَتَأَ: إذا نقص؛ كأنه مقلوب ألََت.

 ئه.ولَتَأَ به: إذا َضرط أو رمى بُِخر  
 : الالزم للموضع.-على فَِعي ل  -واللَّتِيُء 

 لثأ

اُء: لَثَأ الكلب: إذا ولََغ.  الفرَّ

 لجأ



َجأً، والموضع: لََجأ  وَمل َجأ  أيضاً. -بالتحريك-لََجأ ُت إليه لََجأً   وَمل 
ً -واللَّجأُ  وَجةُ.-أيضا  : الزَّ

 ولََجأ : موِضع.
عَِث بن لََجأ  التيمي: شاعر.  وُعمر بن األش 

فدعة.  واللََّجأةُ: الّضِ
 وذو الَمالِجِئ: من األق يال.
 ولَِجَئ إليه والتََجأَ: مثل لََجأَ.

 لزأ

ًء: أعطيته.  لََزأ ُت الرجل لَز 
 وقبَّح هللا أُّما لََزأَت  به: أي ولَدت ه.
بةَ وأل َزأ تُها: َمأل تُها.  ولََزأ ُت الِقر 

أ ُت اإلبل تَل ِزئَةً: أحسنُت  : األصمعي: لَزَّ ليُّ   رعيها، قال أبو حزام غالب بن الحارث العُك 

ئُ  نِئِي في البَد يءِ  اُلَّزِ تَه  ُ   ُمس  َمأ ـذَُؤه   فيه وال فَيَر   .يَب 

 لطأ

أً ولَِطَئ  ًء: لَِصق بها. -بالكسر-األحمر: لََطأَ باألرض لَط   لُُطو 

 لظأ

 : الشيء القليل.-بالتحريك-اللََّظأُ 

 لفأ

ِهها.لَفَأ ُت اإلبل: َعَدل    تُها عن وج 
لي:  تَب تُه، قال أبو ِحزام غالب ابن الحارث العُك  تُه؛ والرُجل: اغ   ولَفَأ ُت العُود: قََشر 

ً  يَصأ ِصئُ  ُ   من ثَأ ِرِه جاِبئا فَُؤه   ويَل فَأ   َمن  كاَن ال يَل 

م: َجلَف   ته. ولَفَأ ُت اللحم عن العَظ  تُه.ولَفَأَِت الريح السحاب عن وجه السماء: نحَّ  تُه عنه وقََشر 
ِسُب هذا الحرف من  ولَفَأَهُ َحقَّه: إذا أعطاه ُكله؛ عن أبي عمرو، قال: ولَفَأَهُ حقّه: أعطاه أقل من حقِّه، وقال أبو تُراب: أح 

 األضداد، قال أبو الهيثم: ومنه قولهم: رضي من الوفاء باللَّفَاء.
 ولَفَأَه بالعصا: َضربه بها، عن أبي عمرو.

َضة والَهب َرة والَوذ رة.واللَّفِ  َم فيها؛ نحو النَّح  عَةُ التي ال َعظ  ئَةُ: البَض   ي 
 ولَِفَئ: بقي. وألفَأَ: أبقى.

ِفه.  والتركيب يدل على انكشاف شيء وَكش 

 لكأ

أً: ضرب تُه به.  لََكأ ُت به األرض: ضرب ت به األرض؛ قاله أبو زيد، وقال الليث: لََكأ تُهُ بالسوط لَك 
 : لََكأَهُ "َحقَّه": إذا أعطاه حقه ُكله.أبو عمرو

 الفّراء: لَِكئ ُت به: لَِزمتُه، جاء به َمهموزاً ولم يهمزه غيره.
 وتَلَكَّأ عن األمر: تباَطأ عنه.

.  والتَّركيب يدل على لزوم لَمكان وتَباُطؤ 



 لمأ

أً: إذا َضرب ت عليه يدك ُمجاهرةً وِسّراً.  لََمأ ُت عليه ولََمأ تُه لَم 
: وا  لَمل ُمَؤةُ: الموضع الذي يُؤخذ فيه الشيء. والَمل ُمؤةُ: الشبكة أيضاً، قال أبو حزام غالب بن الحارث العُكليُّ

تُ  َرة   تََخيَّر  لي على قُد  ي ِر بالَمل ُمَؤه   َكُمل تَِمِس   قَو    الطَّ

 ه من قبيح، وفي حديث الموِلد: وقال زيد بن َكثَْوةَ: ما يَْلَمأُ فمه بكلمة: أي ال يستْعِظم شيئاً تكلَّم ب

رِ  ما  نُوراً يُِضيُء لـه فَلََمأ تُها لَه كإضاَءةِ البَد    َحو 

تُها. تُها؛ بمنزلة: لََمح   أي أبَصر 
يت: هذا ال يُتكلَّم به بغير جَ  ّكِ َمأَ به وال َمأَ عليه. قال ابن الّسِ َمأَ به: اشتمل عليه، ويقال: ذهب ثوبي فما أدري من أل  ، سمعت ح  وأل  د 

، ويقال: ما أدري أين أل َمأَ من بالد  الطائي يقول: كان باألرض َمرعى فهاجت به دواب أل َمأَت ه: أي ترَكت ه صعيداً ليس به شيء 
 هللا.

 وأل َمأ اللص على الشيء فذهب به.
َرم:  بة بن َخش  أِت األرض عليه: استوت عليه، قال ُهد   وتَلَمَّ

ِض  أَت  كم من صالحِ قد تَلَ  ولألر   قَـف ـرِ  فَواَرت ه بَلّمـاعة   عليه  مَّ

.  ويروى: توادَّأت 
 والتُِمَئ لون الجرل: تغير؛ مثال التُِمَع.

 والتركيب يدل على االشتمال.

 لوأ

.-بوزن الاّلَعةِ -الاّلَءةُ   : ماء من مياه بني َعب س 
ءةُ، عن ابن األعرابي. َءةُ: السَّو   واللَّو 

 لهأل

أل   ُت.أبو الهيثم: تَلَه   ُت: أي نَكص 

 ليأ

يَاُء  بِيَاُء، وفي -مثال الِكساء-اللِّ يَاُء، وقيل: هو اللُّو  ص شديد البياض، ويقال للمرأة إذا وصفت بالبياض: كأنها اللِّ : حبٌّ كالِحّمِ
ياُء -رضي هللا عنه-حديث معاوية  ً -: أنه ُدِخَل عليه وهو يأكل ِلياًء ُمقشًَّى: أي ُمقشَّراً. واللِّ : سمكة في البحر تُتّخذ منها -أيضا

 التَِّرَسةُ فال يحيك فيها شيء وال يجوز، قال: 

نَ  ِضم  َم الَحن َظلِ  يَخ  ِم َخض  عَ   هاَم القَو  يَاءِ  والقُر  ِد اللِّ َملِ  من ِجل   الُمص 

يَاِء أصلية كهمزة الِخباء.  وهمزةُ الل ِ

 مأمأ

ب ية، يقال: َمأ َمأَِت الشاة والظَّبية.ابن دريد: الَمأ َمأَةُ: حكاية صوت الشاة إذا وَصلت  ، وكذلك الظَّ  صوتها فقالت: ِمئ  ِمئ 

 متأ



 َمتَأ تُه بالعصا: ضربتُه بها.
تُه-وَمتَأ ُت الحبل  تَه.-لغة في َمتَو   : إذا َمَدد 

 مرأ

أةُ   : قرية َمأِرب.-بالفتح-َمر 
أة: قرية، قال ذو الرمة:   وَمر 

َءةَ  فَلَّما َف َمر    لم تُرفَع  لَخي ر  ِظاللُها َدساِكرُ    ُغلِّقَت  َدَخل نا َجو 

ًء، وَمَرأ الطعام، وَمِرَئ، وَمُرؤَ  َرأ َمر  عَُم، وَمَرأَني الطعام، يَم  َرأُ: أي ال تَط  : صار َمِريئاً، وقال وَمَرأ: أي َطِعم، يقال: مالََك ال تَم 
َرأَني الطعام، وقال الفّراُء: يقال: َهنَأَني الط َرأني، وهو طعام بعضهم: أم  عاُم وَمَرأَني: إذا تَبِعَت  َهنَأَني فإذا أف َرُدها قالوا: أم 

َرأ تُه. تَم  . وَمِرئ ُت الطعام: اس  ِرئ   ُمم 
َءة ، فهو َمِريء   َد. ابو زيد: َمُرَؤ الرجل: صار ذا ُمُرو  َءةُ: اإلنسانية، ولك أن تَُشّدِ  .-على فَِعي ل  -والُمُرو 

 لَجزور والشاة: للُمتَّصل بالُحل قوم الذي يجري فيه الطعام والشراب، والجميع ُمُرؤ  مثال سرير وُسُرر.وتقول: هو َمِريُء ا
 والَهنِيُء والَمِريُء: نهران أجراُهما هشام بن عبد الملك.

ًء صالحاً وَمرُت بمرء  صالح، وَضمَّ الميم في األحوال  ء صالح ورأيت َمر  ُء: الرجل، يقال هذا مر  آن والَمر  الثالث لُغة، وهما َمر 
ء   ًء  -بالضم-صالحان، وال يُجمع على لفظه، وتقول: هذا ُمر  ء   -بالفتح-ورأيت َمر  ُمعرباً من مكانين،  -بالكسر-ومررت ِبمر 

َرأ   َرأ  -بفتح الراء-وتقول: هذا ام  َرأ ومررت بأم   أيضاً ، وبعضهم يقول: هذه مرأة صالحة، ومرة  -بفتح الراءات-وكذلك رأيت ام 
ك الراء بحركتها، فإن ِجئَت بألف الوصل كان فيه أيضاً ثالث لُغات: فتُح الراء على كل حال   -حكاها الفّراء-بترك الهمز ويُحّرِ

ها على كل حال وإعرابها على كل حال، وتقول: هذا امرؤ ورأيت امرأً ومررت بأمرِئ معرباً من مكانين، وهذه امرأة ؛  وضمُّ
ئَة ، وفي حديث النبي  مفتوحة الراء على : -صلى هللا عليه وسلم-كل حال، فإن صغَّرت أسقطت ألف الوصل فقُلت: ُمَريء  وُمَري 

َره أن أرى الرجل ثائراً فَري ُص رقبته قائماً على ُمَري ئَته يضربُها. تصغيُره المرأة استضعاف لها واستصغار ليُري أن  إني ألك 
ء، ومنه حديث الحَسِن البصرّيِ الباطش بمثلها في ضعفها لَئيم، ويق : أن عبيدة ابن أبي -رحمه هللا-ال: الَمرُؤون في جمع الَمر 

رائطة قال: أتيناه فازدحمنا على َمدرَجتِه مدرجة رثَّة فقال: أحسنوا أمالءكم أيها المرؤون وما على البِناء َشفَقاً ولكن عليكم 
 ة رآهم: أين يريد المرؤون.فاربعوا رحمكم هللا، وقال ُرؤبة بن العّجاج لطائف

 وربما سّموا الذئب امرء، وذكر يونس بن حبيب: أن قول الشاعر: 

ة   وأنت ُرؤ  تَع ُدو على كّلِ ِغرَّ ِطئُ   ام  ةً  فَتُخ   وتُِصـي بُ  منها َمرَّ

: َمَرئيٌّ  ِرئ  ر. والنِّسبة إلى ام  ُرؤ ال أخبر الّسِ ، ومنه الَمَرئيُّ الشاعر، -بفتح الراء- يعني به الذئب. وقالت امرأة  من العرب: أنا ام 
.  وكذلك النسب إلى امرئ القيس؛ وإن ِشئَت امرئيٌّ

تُها.  وَمَرأ ُت المرأة: نََكح 
 وَمرَئ الرجل: صار كالمرأة حديثاً وهيئة.

وَءةَ. أ: تكلَّف الُمر   وتمرَّ
أ بنا: أي يَطلب المروءة بنقصنا. يت: فالن يتمرَّ  ابن السّكِ

 مسأ

 لقدر: فَثَأ تُها، والرجل بالقول: ليَّن تُه.َمَسأ ُت ا
َء الطريق: أي وسطه.  أبو زيد: َمَسأَ الرجل: َمَجَن، قال: ويقال: رِكب َمس 

ُت. ُت: أفسد   وَمَسأ ُت بين القوم وَمأَس 
 وَمَسأ تُه: خدعت ه.

 وَمَسأَ على الشيء: مَرَن عليه.
َسأ تُه. أ ُت حقَّه: أن   وَمس 

َسأ ُت: أفَسد تُ   ؛ مثل َمَسأ ُت.وأم 
 وتََمسَّأَ الثوب: بَلي.

 وتََماَسأَ ما بينهم: فسَد.

 مطأ



 َمَطأَ المرأة: جاَمعها.

 مأل

ُء  : مصدر َمأل ُت اإلناء، وكوز  َمألُن، وَدلو َمألَى، والعامة تقول: ُكوز  َمألَ ماًء؛ والصواب َمآلُن ماء، وقال ابن -بالفتح-الَمل 
النة .األعرابي في نوادره: جعبَة  مَ   آلنَة  وامرأة ثَك 

الئه.-بالكسر-والِملُء  ئَي ه وثالثة أم   : اسم ما يأخذه اإلناء إذا امتأل، يُقال: أعطني ِمألَهُ وِمل 
 : الزكام.-بالضم مثال الُمل عَةِ -والُمألَةُ 

، قال أبو ذُؤيَب -ممدودين-الَمالِء والَمالَءةِ  وُمِلَئ الرجل؛ ويقال َملَُؤ مثال كُرم: أي صار َمِلي ئاً: أي ثقة؛ فهو غنيٌّ َمِليء  بيِّن
 الُهذلي: 

نَ  أَدانَ  لُـو    الُمَداَن َمِليء  وفِّي   بأنَّ   وأن بَـأَه األوَّ

.-بالضم والمد-والُمالَءةُ  ُع ُمالء  يطة، والجم   : الرَّ
بن سعد بن أبي وقاص حين قتله الُمختار بن ، قال ابن النَُّوي ِعم يرثي عمر -رضي هللا عنه-والُمالُء: سيف سعد بن أبي وقّاص 

  أبي ُعبيد: 

دَ  ـهِ  تََجرَّ تَعَر   ِليُخِمدَ   فيها والُمالُء بِـَكـفِّ   منها ما تََشذََّر واس 

: -بالتحريك-والَمألُ   : الجماعة، قال أُبيٌّ الغنَوي 

ـنـا وتََحدَّثُوا ِبَح أُمُّ لُودُ  َعذ راءَ   َمألً لُص  ل  وال َمو    ال َكه 

. نا كأنها لن تَِلد   أي: تشاوروا مجتمعين ُمتمالئين على ذلك ليقتُلُونا أجمعين فتُصبِح أُمُّ
: -أيضاً -والمألُ   : الُخلُق، يقال: ما أحسن َمألَ بني فالن: أي ِعشرتَهم وأخالقهم، قال عب د الّشارق بن عبد العُّزى الُجَهنيُّ

ا نـا فَنَاَدو  ثَةَ إذ  َرأَو  ِسني َمألً ُجَهي نا قُل نافَ   يا لَبُه    أح 

، وفي الحديث: أن أعرابيا دخل مسجد النبي  الء  ع أم  فصلّى ركعتين ثم رفع يديه وقال: اللهم  -صلى هللا عليه وسلم-والجم 
َت واسعاً يعني َسعَة رحَمة هللا-صلى هللا عليه وسلم-ارحمني ومحمداً وال ترحم معنا أحداً، فقال النبي  ر   تعالى، فلم : لقد تََحجَّ

ِربوه، فقال: أحِسنوا أمالَءكم! دَعوه  -صلى هللا عليه وسلم-يلبَث األعرابيُّ أن قام وبال في آخر المسجد، فقام إليه أصحابه  ليَض 
رين. ين ولم تُبعثوا ُمعَّسِ الً من ماء؛ أو قال: ذنوباً من ماء؛ فإنما بُعث تُم ُميَسّرِ ِله سج   وأريقوا على بَو 

: األشراف، وفي الحديث: أن المسلمين لّما انصرفوا من بدر إلى المدينة استقبلهم المسلمون يَُهنِّئونهم بالفتح -أيضاً -والَمألُ 
: ما قَتَل نا أحداً فيه َطع م ما قَتَل نا إالّ عجائز ُصل عاً، فأعرض عنه -رضي هللا عنه-ويسألونهم عّمن قُتل؛ قال سالَمةُ بن َسلَمة 

 وقال: يا ابن سلَمة أولئك الَمألُ من قريش. -هللا عليه وسلمصلى -رسول هللا 
ء على غير قياس، يُحمل على ُمِلَئ. لُو  َكمه؛ فهو مم   وأمأله هللا: أي أز 

أل ُت النَّزعَ في القوس: إذا َشَددَت النَّزع فيها.  وأم 
الً.والُممِلُئ من الشاء: التي يكون في بطنها ماء وأغراس فيَُخيَّل إلى الناس أنَّ    بها َحم 

تأَلُوا على أمرهم الذي أرادوا: أي اتَّفقوا.  ويقال: اجتمع بنو فالن فتشاوروا فيما بينهم حتى ام 
 وامتأَلَ الشيء وتََمألَ: بمعنًى، يقال: تََمأل ُت من الطعام والشراب، وتََمألَ فالن َغيظاً.

تُه عليه وشايع تُه، وفي  : ما قتلُت عثمان وال مأل ُت على قتِله.-رضي هللا عنه-حديث علّي   أبو زيد: ماأل تُه على األمر: ساعد 
 في القَتيل: لو تََماألَ عليه أهل صنعاء لَقَتلتُُهم به. -رضي هللا عنه-وتََماألُوا على األمر: اجتمعوا عليه، وفي حديث عمر 

 والتركيب يدل على المساواة والكمال في الشيء.

 منأ

باغ، قال ُحميد بن أبو زيد: الَمنِي ئَة: ا ، تقول منه: َمنَأ ُت اإلهاَب َمن أً: إذا نقعتَه في الّدِ ؛ ثم أديم  لجلد أول ما يُدبغ؛ ثم هو أفي ق 
 يُخاطب امرأتَه ابنة مالك ويَهُجوها:  -رضي هللا عنه-ثور 

باً تَتابَـعَـت   فأُق ِسمُ  دا َعلَيَّ   لوال أنَّ ُحد   ولم أب َرح  بَِدي ن  ُمَطرَّ

تُ لَز ـيَدا تَُجنُّ   مك ساالً كأنَّ ثِيابَـهـا اَحم   َغَزاالً بالَخمي لَِة أغ 

ً   أنِت باَكرِت الَمني ئَةَ باَكَرت   إذا فَران  واث مدا َمَداكا   لها من َزع 

 قال الكسائي واألصمعي: هي الَمْدبغة.



 موأ

ُء ُمواًء  ة تَُمو  ً مثال ماَعت  تَُموعُ -اللِّحياني: ماَءِت الِهرَّ ء  -ُمواعا ة  َمُؤو  ع  -: أي صاحت، فهي ِهرَّ . والمائِئَةُ والمائيَةُ -مثال َمعُو 
ةِ. َوأ: إذا صاح صياح الِهرَّ ُر. وأم  نَّو   والمائِيَّةُ: الّسِ

 نأنأ

 : ه، قال عبد ِهند بن زيد التغَلبيُّ َت فيه تَخليطاً ولم تُب رم   نَأ نَأ ُت في الرأي: إذا َخلَّط 

َمعَاً ف فال ـر  ُمـنَـأ نَـأ  أس  َمع  به هاَمتي بَع دي َضعيف    يكم بـأم    وال تَس 

ِء اإلسالم حين كان -رضي هللا عنه-أبو عمرو: النَّأ نَأَةُ: الضعيف، وفي حديث أبي بكر  : طوبى لمن مات في النَّأ نَأَةِ: أي في بَد 
ثُر أنصاره والداخلون فيه.  َضعيفاً قبل أن تَك 

نُؤ   -مثال نَف نَف  -مر: أي قصَّر، وعن األمر: أي َضعَُف، فهو نَأ نَأ  وقد نَأ نَأَ في األ نُع  -ونُؤ  ، قال امرؤ -مثال نَع نَاع  -ونَأ نَاء   -مثال نُع 
باب األيادي:   القيس يمدح سعد بن الضَّ

ـد  بـُخـلَِّة آثِـم   لَع ُمُركَ    نَأ نَأ  عند الِحفاِظ وال َحِصر   وال  ما َسع 

تُه عّما يريد وَكفَن تُه عنه، ومنه قيل للضَّعيف: ُمنَأ نَأ ؛ ألنه َمكفُوف  عّما يُقِدم عليه القوّي.ونَأ نَأ   نَه   تُه: أي نَه 
 ونَأ نَأ تُه: أي أحسنت ِغذاءه.

 وتَنَأ نَأَ: ضعيف.
 والتركيب يدل على الضعيف.

 نبأ

ة:  ، قال ذو الرمَّ  النَّب أَةُ: الصوت الخِفيُّ

َس رِ  وقد زاً ُمق ِفـر  نَـِدس  تََوجَّ ِعه َكِذبُ  بِنَب أة  ك    الصَّوِت ما في َسم 

، وفي األحاديث التي ال طرق لها: ال يَُصلّى على ال ء  ًء: إذا ارتفعت، وكل ُمرتفع نابِيء  ونَبِي  بَأُ نُبُو  نبي، أي: أبو زيد: نَبَأ ُت أن 
ِدب.  المكان الُمرتَِفع الُمحَدو 

ت منها إلى أُخرى، وهذا المعنى أراد ونَبَأ ُت على القوم نب   ًء: إذا طلعت عليهم. ونَبَأ ُت من أرض إلى أرض: إذا خرج  أ ونُبُو 
ز، وقال: إنّا َمع شر قريش ال نَن ِبر، وي روى: األعرابي بقوله: يا نبِيَء هللا؛ أي: يا من خرج من مكة إلى المدينة، فأُن ِكر عليه الهم 

 بيُّ هللا.ال تَن ِبر باسمي فإنما أنا ن
، قال األخطل:  : جاء من بلد آخر، وكذلك: رجل نابئ   وسيل نابئ 

ـعَـَث نـاِبـئ   ولِكن     به الغيطاُن من حيُث ال ندري َرَمت نا  قَذاها ُكـلُّ أش 

 ونبَأَْت به األرض: جاَءت به، قال َحنَش بن مالك: 

ِرز  فإن الُحتوفَ  فَنَف َسكَ  ِء في يَن بَأ نَ   أَح   وادِ  كلِّ  بالَمر 

 : موضع بالطائف.-بالضم والمد-ونُبَاء  
بَأَ: أي أخبر، ومنه اشتُقَّ النبيُء؛ ألنه أن بَأَ عن هللا عز وجل، وهو فَِعي ل  بمعنى فاِعل، غ ير أنهم تركوا والنَّبَأُ: الخبر، ونَبَّأَ وأن 

فإنهم يهمزون هذه الحروف وال يهمزون غيرها،  -تعالىحرسها هللا -الهمز في النبي والبريّة والذُرية والخابية إالّ أهل مكة 
َءةِ نُبَيِّئَة  مثال نُبَيِّعة، تقول العرب: كانت نُبَيِّئةُ ُمسيِلمة  ويُخالفون العرب في ذلك. وتصغير النَّبيء نُبَيِّئ  مثال نُبيِّع ، وتصغير النُّبُو 

ع النَّبيء نُبَأةُ، قال العباس بن ِمر  داس  السُّلمي: نُبَيِّئة سوء. وجم 

ِسـل   يا   ُكلُّ ُهدى السَّبيِل ُهَداكا بالحقِّ   خاتم النُّبَأِء إنـك ُمـر 

داً  في  اإللهَ بَنى علـيك َمـَحـبَّةً  إنَّ   َسّمـاكـا َخل ِقه ومحمَّ

ع ما أصل المه حرُف ويروى: "يا خاتم األنباء". ويجمع أيضاً على نبيين وأنبياء، ألن الهمز لما أُبدل وأُلِزم اإلبدال ُجمِ  ع َجم 
 العلة؛ كعيد  وأعياد.

، وقيل: األن بَاء: أن يَرمي وال يُنفذَ. ِرم  ولم يَخِدش  بَأ: أي لم يَش   ورمى فأن 
 ونبَّأ نبيئَةً: أخبر.



ِرهم هذا( أي: لَتُجازينهم بفعلهم، وتقول العرب للرجل إذا توعَّدوه: ألُنبِّ  فنَّك.وقوله تعالى: )لَتُنَبِّئَنَّهم بأم   ئنَّك وألُعّرِ
 قال سيبويه: ليس أحد من العرب إالّ ويقول: تَنَبَّأَ مسيلمة؛ بالهمز.

ُت عنهم، قال ذو الرّمة يهجو قوماً  ته وأخبَرك. وقيل: نابَأ تُهم: تركُت ِجوارهم وتباعد   : ويقال: نابَأ ُت الرجل ونابَأَني: إذا أخبر 

قُ  تَُهم  َسَرقو ُزر  ِرُق العَب ُد أو نابأ تَهم ما  االعُيوِن إذا جاَور   َكذَبوا يَس 

بار.  واالستنباء: االستِخ 
 والتركيب يدل على اإلتيان من مكان إلى مكان.

 نتأ

. تَأُ. وكل شيء ارتفع من نبت  وغيره فهو ناتِئ  ًء: ارتفع، وفي المثل: تحقروه ويَن   نَتَأَ نَت أً ونُتُو 
 ن يبي َن.ونَتَأَ الشيُء: خرج من موضعه من غير أ

. َحةُ: َوِرَمت   ونَتَأَِت القُر 
 ونَتَأ ُت على القوم: اطَّلَع ُت عليهم؛ مثل نَبَأ ُت.

 ونَتَأَِت الجاريَةُ: بلغت  وارتفعت.
 والنُّتَأَةُ: ماء ِلبني ُعَمي لَةَ، وقيل: نُخيالت لبني ُعطارد.
تَتَأَ أيضاً: انبرى، وبكلَيهما فُسّ   ر قول أبي ِحزام غالب بن الحارث العُكلي: وان تَتَأَةُ: أي ارتفع. وان 

ي ئ ِهـم   فَلَّما تَتَـأ ُت ِلـِدّرِ ذَُؤه   نََزأ تُ   ان    عليه الَوأَى أه 

 والتركيب يدل على خروج شيء عن موضعه من غير بَْينُونٍة.

 نجأ

أً: إذا أصبته بعين، وفي األحاديث التي ال طرق لها: ُردوا نَج   أَةَ السائل بِلُقمة، وفي الحديث معنيان: أحدهما أبو عبيدة: نَجأتُه نَج 
فَه وتَق َمُع شهوته،  أن ترحم السائل من مّدِ عينيه إلى طعامك شهوةً له وحرصاً على أن ينال منه فتدفع إليه ما تقصر به َطر 

ِط تحديقه وحرصه فتدفع عينه بشيء تزلُّه إليه.  والثاني أن تحذََر إصابته نِع َمتَك بعينه لفَر 
ُء العين  -على فَعُل  بضم العين-الفّراء: رجل نَُجُؤ العين  ل  -ونَُجو  -ونَِجيُء العين  -على فَِعل  بكسر العين-ونَِجُئ العين  -على فَعُو 

 : أي َخبيُث العين، قال: -على فَِعي ل  

ئي أنَّني لَك ُمب ِغـض   فال َش نَج  ه وهل  تَخ    اتَن َجأُ العَي ُن البَِغي َض الُمَشوَّ

ض لتُصيبها بعينك حسداً وحرصاً على المال. أ أموال الناس: أي تتعرَّ  ويقال: أنت تَتَنَجَّ

 وندأ

ته في الجمر، واالسم النَِّديُء على فَِعي ل   ًء: دفنته في الَملّة لينضَج، وكذلك اللحم: إذا َملَك  ص في النار نَد   .نََدأ ُت القُر 
: َطلَع.  ونََدأَ علينا فالن 

تُه.ونََدأ    تُه: ذَعر 
 ونََدأ ُت به األرض: ضرب َت به الرض.

 األصمعي: نََدأ ُت الشيء: َكِرهتُه.
ءةُ  َءة والنُّد  َهِة.-بالفتح والضم-والنَّد  َهِة والنُّد   : الكثرة من المال؛ مثل النَّد 
َءةُ  َءةُ والنُّد  ً -والنَّد  ُس قزح.-أيضا  : قَو 

َءةُ  َءةُ من الفرس: ما فو -بالضم-والنُّد  ً -ق السُّرة. والنُّد  ِم الجُزوِر: طريقة ُمخالفة للون اللحم. -أيضا  في لَح 
ران الناقة ثم تَُخلّل إذا ُعِطفت على ولد غيرها أو على بَّو  أُع َجةُ التي يُحشى بها خو  َءةُ: الدُّر   دَّ لها.وقال ابن األعرابي: النُّد 

َدأةً: َعَدا. َدأَ نَو   ونَو 
 شيء يدل على طرائق وآثار. والتركيب يدل على

 نزأ



َت. َت وأف َسد  ش  ًء: َحرَّ ًء ونُُزو   أبو زيد: نََزأ ُت بين القوِم نَز 
 ونَزأَ الشيطان بينهم: ألقى الشر واإلغراء.

ًء: َحَملت، يقال: ما نََزأك على هذا األمر: أي ما َحملك عليه، قال أبو حزام غالب بن الحارث ا  لعُكلي: الكسائي: نََزأت عليه نَز 

ي ئِهـم   فَلما تَتَـأ ُت ِلـدّرِ ذَُؤه   نََزأ تُ   ان    عليه الَوأى أه 

ن ورجل َمْنُزوٌء بكذا: أي ُمولع به. ويقال: إنك ال تدري َعالَم يُْنَزأ َهِرُمَك وال تدري بم يُولع َهِرُمك: أي نفسك وعقلُك، عن اب
يت.  السك ِ

 نسأ

ته  أً: إذا زَجر   وُسقتَه.نََسأ ُت البيعير نَس 
ته. ونََسأَ هللا في أجله. ر  أً: أخَّ  ونََسأ ُت الشيء نَس 

 ونََسأ تُهُ البيع: بِعته بنِسيئة.
ويروى: من  -: من َسَره النََّساء-رضي هللا عنه-، وكذلك النساء في العمر، ومنه قول علّي  -بالفتح والمد-ونََسأ ُت عنه دينه نَساء 

داء.وال نََساء، فليُ  -أراد النََّساء  باكر الغداء وليُِقلَّ ِغشيان النِّساء وليُخفف الّرِ
أ: إذا زدَت في ِظمئِها يوما أو يومين أو أكثر من ذلك.  ونََسأ ُت في ِظمء اإلبل نَس 

َء. أً: إذا رشَّحته، ونََسأت هُ: َسقَت ه النَّس  ب يَةُ غزالها نَس   ونََسأَِت الظَّ
ء سمن أً: وهو بَد   ها حين ينبت وبَرها بعد تساقطه، يقال: جرى النَّسء في الدواب، قال أبو ذُؤيب الُهذلي: ونََسأَت الماشية نَس 

َري  َربيع  ِكلَـي هـا به ُؤها واق ِتراُرها فقد  أبَلَت  َشه    ماَر فيه نَس 

ْبل.فالنَّسْ  من، واالقترار: "به": أي بهذا الموِضع، ويُروى: "بها": أي باألْيَكة، ويروى: "َربلَْت": أي أكلِت الرَّ ُء" بَْدء الس ِ
 نهايَتُه.

ُء  ل، وقال قُط رب: هي النُّس  ُء: المرأة المظنون بها الَحم  ُء  -بالضم-والنَّس  ، ومنه الحديث: إنه كان لعامر بن -على فَعُول0والنَُّسو 
يَة  يوم الطائف فَضِمن منها فقال النبي  هُ عبد هللا فأصابته رم  :  -عليه وسلم صلى هللا-ربيعة ابن اسم  ء  ه ودخل عليها وهي نَس  ألُّمِ

ء  ِلتأخر َحيضها عن وق ته عبد هللا، فهو عبد هللا بن عامر. وقيل لها نَس  ته، أبشري بعبد هللا َخلَفا من عبد هللا، فولَدت ُغالما فسمَّ
بن الربيع؛ فلما خرج  كانت تحت أبي العاص -صلى هللا عليه وسلم ورضي عنها-وفي الحديث: إّن زينب بنت رسول هللا 

ء  فنفََر بها المشركون بَعيرها حتى سقطت فنَفثت الدماء  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  إلى المدينة أرَسلَها إلى أبيها وهي نَُسو 
 .-صلى هللا عليه وسلم-مكانها وألقت ما في بطنها فلم تزل ِضَمنَةً حتى ماتت عند رسول هللا 

أَةُ  أَة .: -بالضم-والنُّس   التأخير، يقال: بعتُه بِنُس 
ِلها. أً: إذا كانت عند أول َحم   ونُِسئَِت المرأة نَس 

َسأَةُ: العصا، تُهمز وال تُهمز، قال أبو طالب بن عبد المطلب يخاطب خداش بن عبد هللا بن أبي قيس بن َعب ِد َوّد  في قت ِله  والِمن 
 عمرو بن َعل قمة بن الُمطلب: 

ِل َحب   أِمن   تَهأج  بُلِ  قد جاَء َحب ل   بِِمن َسأَة    ل  ال أبالَك ِصد   بأح 

 وقال آخر في ترك الهمز: 

وُ  فقد  َدبَب َت على الِمن َساةِ من َهَرم   إذا  والغََزلُ  تَبَاَعَد عنك اللَّه 

ء  نَِساء   .-بالكسر-وهو ِنس  نُُهنَّ  : أي حدثُُهنَّ وِخد 
تُه. وأن سَ  ر  ُء ِزيَاَدة  في الُكف ر(: قيل: هو فَِعي ل  بمعنى مف عُول  وأن َسأ تُهُ الشيء: أخَّ ُت، وقوله عز وجل: )إنَّما النَِّسي  ر  أ ُت الدَّين: أخَّ

ُل َمقتول إلى قتيل. ورجل ناسئ وقوم نَ  ء إلى نسيء كما يُحوَّ ل َمنُسو  : إذا أخرته؛ ثم يُحوَّ َسأَة  من قولك: نََسأ ُت الشيء فهو َمن ُسوء 
، وذلك أنهم كانوا إذا صدروا عن منًى يقوم رجل من بني كنانة فيقول: أنا الذي ال يُردُّ لي قضاء، فيقولون: مثال عامل  وَعَملَة 

م واجعلها في ًصفًر، ألنهم كانوا يكرهون أن تتوالى عليهم ثالثة أشهر ال يُغيرون في ر عنَّا ُحرمة الُمحرَّ ها، أن ِسئ نا شهراً: أي أّخِ
م. ألن َمعاَشهم كان  في الغارة، فَيُحلُّ لهم الُمحرَّ

وقال الفّراء: النَِّسيُء: مصدر، وقال األزهري: النَِّسيُء: بمعنى اإلن َساء؛ اسم ُوِضع موضع المصدر الحقيقي؛ من أن َسأ ُت. قال: 
عَ -في هذا الموضع-وقد قال بعضهم: نََسأ ُت   ان: : بمعنى أن َسأ ُت، ومنه قول ُعمير بن قيس بن ِجذل  الّطِ

نا رَ   النّاِسئيَن على َمـعَـّد   ألَس  عَلُها َحَراما ُشُهو    الِحّلِ نَج 

 وقولهم: أْنَسأُْت ُسربَتي: أي أبعْدُت مذهبي، قال الشَّْنفرى: 



تُ  عَل   َغَدو  بَتي وبين  من الوادي الذي بين ِمش    الَجبى هيهاَت أن َسأ ُت ُسر 

قوما يرمون فقال: ارتموا فإن الّرمي جالَدة  وانتَِسئوا عن البيوت ال  -رضي هللا عنه-وان تََسأ ُت عنه: تأخَّرت، ورأى عمر 
بة  تُطمَّ امرأة أو صبي يسمع كالمكم فإن القوم إذا َخلوا تكلموا. وكذلك اإلبل إذا تباعدت في المرعى، قال مالك بن ُزغ 

 الباهلّي: 

ماح أتت ُهمُ  إذا َت الّرِ ا فَو    ب ل  كالَجراِد نُِطي ُرهانَ  عوائرُ   ان تََسأُو 

 ويقال: إن لي عنك لَُمن تََسأً: أي ُمن تَأًى وسعة.
 والتركيب يدل على تأخير شيء.

 نشأ

ع: النَّشأُ  غر، والجارية ناشئ  أيضاً، والجم  ُء -بالتحريك مثال طالب وَطلَب  -النّاشُئ: الحدث الذي جاوز حدَّ الّصِ -، وكذلك النَّش 
ب  .-مثال صاحب وصح 

ُء  ً -والنَّش   : أول ما ينشأُ من السَّحاب.-أيضا
ء: إذا َشبَب َت فيهم. أً ونُُشو  َت نَش   ونَشأُت في بني فالن ونَُشؤ 

، وفي حديث النبي  : اذا نََشأَت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة، أي سحابة -صلّى هللا عليه وسلَّم-ونََشأَِت السَّحابَةُ: ارتَفَعَت 
يمان  وهو الجانب الذي تهب منه الَجنوُب، وتشاءمت: أخذت نحو الشام وهي  -على ساكنيها السالم-المدينة،  بحرية، والبحر من

 الجانب الذي تهب منها الشَّمال، والغَديقة: الغزيرة.

للَّيل وبدأ فهو وناِشئةُ الليل: أول ساعاته، وقال ابن عرفة: كل ساعة  قامها قائم  من الليل فهي ناِشئة ، وقيل: كلُّ ما حدث با
ِء؛ كالعافية بمعنى العفِو والعاقِبَةِ  : ناشئة الليل مصدر  جاء على فاعلةَ؛ وهي بمعنى النَّش   ناشىء؛ والجمع ناشئة ، وقال االزهريُّ

 بمعنى العقِب والخاتَِمِة بمعنى الختم.
 بعد، وأنشد: وقال الّدينوري: النَّشأةُ والنَِّشيئَة من كل النبات: ناِهضه الذي لم يغ لُظ 

أَةَ اليَع ِضي دِ  داقِ   ُصف ر الَمنَاِخِر واألش   أِرنات َن نَش  ِضد    يَخ 

ئَةُ؛ قال: وقال ابن األعرابي: التَِّفَرةُ: ما ابتدأ من الطَّريفة ينبت ليِّنا صغاراً َرطباً؛ فإذا غلُظ قليال وارتفع وهو رط ب فهو النَّ  ِشي 
 فإذا يَبِس فهو الطريفَة.

 يت: النَِّشيئَةُ: أول ما يُعمل من الحوض، يقال: هو بادي النَِّشيئَة: إذا جفَّ عنه الماء وظهرت أرضه، قال ذو الرّمة: ابن السكِّ 

نَاهُ  َ  نََصائبُه بَعي د    في بادي النَّشـيئِة دائر   َدفَق  ِد النّاِس بُق ع    بِعَه 

 وقال أبو ُعبيد: هي حجر يُجعل أسفل الحوض.
أةُ وا  : اسم من ألنَشأَ هللا الخل َق.-لنََّشاَءةُ: بالفتح فيهما وبالمد في الثانية عن أبي عمرو بن العالءوالنَّش 

ََ يَفعَُل َكذا: أي ابتََدأَ. وأنَشأَ الشاِعُر. َ  وأنَشأ
 وفالن يُن ِشُئ األحاديث: أي يضعها.

ت قلو عها وإذا لم تُرفع قلوعها فليست بُِمنشآت، وقيل: وقوله تعالى: )وله الَجَواري الُمن َشآُت( قال مجاهد: هي السفن التي ُرفع
يّات وعلي بن حمزة الِكسائي: )الُمن ِشئآت(   -بكسر الشين-هي التي ابتُدَئ بهن في البحر لتجري فيه، وقرأ حمزة بن حبيب الزَّ

 ومعناها: الُمبتَِدئاُت في الجري: وأنشأ هللا الّسحاب: رفَعَها.
.أبو زيد: تقول ُهذيل: أن    َشأَِت الناقة: إذا لَِقَحت 

َشأُ( ُمخفَّف َئ: بمعنى، وقرأ الكوفيون غير أبي بكر )أَو َمن  يُنَشَّأُ في الِحل يَة( ُمَشدَّدة؛ والباقون: )يُن   ة: أي يُرشَّح ويُنبَّت.وأُن ِشئ ونُّشِ
ِهر الطائّيِ: وتَنَشَّأ ُت إلى حاجتي: نََهضُت إليها وَمشي ت، عن أبي عمرو، وأنشد للبُرج ابن   ُمس 

ق   فلّما مُ  من  أن  تَنَشَّأ قـام ِحـر  تَلَق  َهُضو    الِفت يَاِن ُمخ 

ز-ويُروى "تَنَّشى"   : أي َسِكَر.-بغير َهم 
 وتَنَشَّأ فالن غادياً: إذا ذهب لحاجته.
ئُب يَستَنِشُئ الريح  يت: الذِّ يح -بالهمز-ابُن السّكِ : أي َشممتُها، وفي الحديث: أنَّ النبي -غير مهموز-، قال: وإنما هو من نََشي ُت الّرِ

يخُطبُها ودخلَت عليها ُمستَن ِشئة من مولَّدات قريش فقالت: أمحمد  -رضي هللا عنها-دخل على خديجة  -صلى هللا عليه وسلم-
َل به إن جاء لَخاطباً. الُمستَنشئَةُ: الكاهنة ألنها تتعاطى ِعل م األكوان واألح  داث وتستبحثُها.هذا! والذي يُح 

تَن َشآت في قول الشَّّماخ:   والُمس 

هـا َعلَي ها تَن َشأت  كأنَـّ د  عليها الَجَزاِجزُ  َهواِدجُ   الدُّجى ُمس    َمشُدو 



 ويروى: "الجزائز" و"الَجالئز" و"الَجالِمز".
 والتركيب يدل على ارتفاع في شيء وسمو.

 نصأ

تُ   ه.الكسائي وأبو عمرو: نََصأ ُت الشيء: رفع 
تُها.  أبو زيد: نََصأ ُت الناقة: زَجر 

ُت: أخذُت بناصيته.  الفّراء: نََصأ ُت الرجل ونََصو 

 نفأ

أَةُ  ، قال األسود بن يَع فُر النَّهشلي: -بالضم-النُّف  م الَكأِل، ِمثالها ُصب رة وُصبَر  قة من ُعظ   : واحدة النُّفَأ: وهي ِقطع من النَّب ت ُمتقّرِ

ُت لغا ولقد وى  ِزب  ُمتَنَـاَذر  َغَدو  ّوادِ  أح  نِِق الرُّ   الَمذانِِب ُمؤ 

بّـادِ  من الصَّف راءِ  نُفَأ    َسواِري ِه وآَزَر نَـي تَـه جاَدت    والزُّ

 : موِضع.-بالفتح-وْنفٌء 

 نكأ

م بن نَُوي رة اليربوعي  تَها، قال متّمِ أً: إذا قََشر  حة أن َكُؤها نَك   يرثي أخاه مالكاً:  -رضي هللا عنه-نََكأ ُت القَر 

ِمِعي نـي َمـالَمةً  قَِعي َدكِ  َح الفُؤاد فَيَي َجعا وال  أالّ تُس    تَن َكئي قَر 

َكأ : أي هنَّأك هللا بما نلَت وال أصابك بوجع، ويقال: وال تُنَكه؛ مثل أراَق وَهراَق.  وقولهم: ُهنِّئ َت وال تُن 
أً: لغ ُت.الليث: نَكأ ُت في العَدّوِ أن كأُ نَك   ة في نََكي ُت أن كي ِنكاية: أي قتل ُت فيهم وَجَرح 

أً: قَضيتُه، مثل زَكأ تُه. ولَتَِجدنَّه ُزكأَة نَُكأ ة: أي هو يقضي ما عليه وال يَمُطُل.  ونََكأ ُت حقَّه نَك 
ث. ثُوث ونُكأَتُه ونََكعَتُه: وهي حمراء تَظَهر في رأس الطُّرثُو   ونََكأَةُ الطُّر 

 نمأ

ل. -بالتحريك مهموزاً مقصوراً -ابي: النََّمأُ ابن األعر  الصغار من القم 

 نهأ

َؤ أيضاً؛ فهو نَِهيء   َءةً؛ ونَه  أً ونََهاَءةً ونُُهو  .-على فَِعي ل-نَهَئ اللحم يَن َهأ نَه   : إذا لم ينَضج 
 وفي المثل: ما أبالي ما نَِهَئ من ضبِّك: أي ال يؤثِّر فيَّ ما أصابك من خير أو شر.

مه َمن ُهؤة : أي ترك الصَّريمة واإلبرام، قال أبو ِحزام غالب ابن الحارث العُكلّي:  وما  في َعز 

سُ  َر فَيَأ تالُهـا يَُسو  ُهَؤه   وما  األُُمو  َمتِه َمن    في َعزي 

 بت الياء همزة.وأْنَهأُْت اللحم: إذا لم تُْنِضْجه، وقال ابن فارس: هذا عندنا في األصل: أْنيَأْتُه، من الن ِيِء، فقُلِ 

 نوأ

ِد ومشقة، قال جعفر بن ُعلبة الحارثي:  ًء: نهض بَجه  ُء نَو   ناء يَنُو 

ة   فَقُل نا ُؤها ُمتََخاِذلُ  تُغاِدرُ   لهم تِلُكم إذَن  بعـد َكـرَّ عى نَو    َصر 



ل:  ِل: إذا نهض به ُمث قاَلً، وناء به الِحم  إذا أثقلَه. والمرأة تَنُوُء بها عجيزتُها: وناء: سقط. وهو من األضداد، ويقال: ناء بالِحم 
ِلها، ق بَة( قال الفّراء: أي لَتُنِيُء العُصبة بثِق  ُء بالعُص   ال: أي تَن َهض بها ُمثقلة. قوله عز وجل: )ما إنَّ َمفَاتَِحه لَتَنُو 

َك ما أق ِضي الغَري َم وإن   إنّي   القَضاُء وما َرقَّت  له َكبدي حانَ   وَجّدِ

َزن  طاَرت  بَُرايَتُهـاعَ  إالّ  ءُ   َصا أر  بَتُها بالَكفِّ  تَنُو   والعَُضـدِ  َضر 

ُء: سقوط نجم  من المنازل في المغرب مع الفجر وطلوع رقبيه من المشرق يقابله من ساعته في كل ليلة إلى ثالثة عشر  والنَّو 
: ولم نسمع  في النَّوء أنه يوما؛ وهكذا كل نجم منها إلى انقضاء الّسنة ما خال الجبهة فإن لها أرب عة عشر يوماً. قال أبو عبيد 

د إلى الساقط منها، وقال األصمعي: إلى  الّسقوط إالّ في هذا الموضع. وكانت العرب تُضيف األمطار والرياح والحرَّ والبر 
نا ِبنَوِء كذا، وإنما غلّظ النبي  ِء كذا؛ ألن العرب القول في -صلى هللا عليه وسلم-الّطاِلع منها فتقول: ُمِطر  نا بَنو  من يقول: ُمِطر 

ء كذا ولم يُِرد هذا المعنى وأراد:  كانت تقول: إنما هو من فعل النجم وال يجعلونه ُسقيا من هللا تعالى. فأما من قال: ُمطِرنا بَنو 
-رضي هللا عنه-العبّاس  أنه استسقى بالمصلّى ثم نادى -رضي هللا عنه-ُمطرنا في هذا الوقت؛ فذلك جائز، كما ُروي عن عمر 

ء الثُّريّا فقال: إن العلماء بها يزعمون أنها تعتَرض في األفق سبعاً بعد وقوعها، فوهللا ما مضت تلك السَّبع حتى  : كم بقي من نَو 
 : كم بقي من الوقت الذي قد َجرت العادة أنه إذا تم أتى هللا بالمطر.-رضي هللا عنه-ِغي َث الناس. أراد عمر 

ع نان، قال حّسان بن ثابت  وجم  ن وبُط  آن أيضاً؛ مثال عبد  وُعب دان وبط  ء: أن واء  ونُو   : -رضي هللا عنه-النَّو 

لَُم أنّا بـهـا ويَث ِربُ  آنُها إذا  تَع  ُر نُو    قََحَط القَط 

يت: يقال: له عندي ما ساَءه وناَءه: أي أثقلَه، وما يَُسوؤه وينوُؤه، وقال بعضهم:  -أراد: ساءه وأناَءه، وغنما قال ناَءه ابن السّكِ
دواج؛ كقولهم: إني آلتيه بالغََدايا والعَشايا، والغََداةُ ال تُجمع على َغَدايا. -وهو ال يتعدى  ألجل األز 
قال  : لُغة في نَأَى: إذا بَعُد، قال سهم بن حنظلة الغَنَوي، وأنشده األصمعي ِلرجل من َغنّي من باهلة،-مثال ناعَ -وناء الرجل 

 ويُقال: إنّه ِلعُباَدة ابن ُمَحبَّر، وهو في ِشعر سهم: 

أَلُه إنَّ  ء تَس  لى السَّو  َِّخذ  نََشبَا ِمثل  اتِّبَاَعَك َمو   القُعود ولَّما تَت

تَدَّ جانِبُه إذا َت نَأى واش  تََربا َرآَك َغنِيّاً النَ  وإن    اف تَقَر   واق 

 هكذا الرواية، وروى الكسائي: 

تََربا وإن     َرآَك َغنِياً الَن جانِبُـهإن   َمن     رآَك فَِقي راً ناَء واغ 

 والشاهد في رواية الكسائي.
ل   : أي أثقلَه وأماله.-مثال أناَعه-وأنَاَءهُ الِحم 

قه. ُت بَر  تَنَأ ُت الرُجل: طلب َت نَوَءه أي رف َده، كما يقال: ِشم   واس 
تَنَاُء: الُمستع طى، قال عمرو اب   ن أحمر الباهلّي: والُمس 

ي نَاها: أي وجدناها َوِجئَة ووجيَةً. أناها ووجَّ كيَّة فََوجَّ  وأتينا الرَّ

 ودأ

 يقال: َوَدأَ فالن بالقوم: إذا غشيهم باإلساءة.
لى؛ مثل َوَدى يدي.-مثال َوَدعَ يََدعُ-وقال الكسائي: َوَدأ الفرُس يََدأُ   : إذا أد 

 ووِدَئ َخبره: انقطع.
 ء: سمعُت بعض بني نَبهان من َطّيِء  يقول: َدأ ني؛ يريد: دعني.وقال الفّرا

لَكة والمفاَزةُ، قال: وهي لفظ المفعول به.  أبو عبيد: الُمَودَّأَةُ: الَمه 
يَت عليه األرض، قال رُجل من بني ضبَّة يرثي أخاه أُبيّاً:  ِديئاً: إذا سوَّ  أبو زيد: ودَّأ ُت عليه األرض تَو 

ِبح  َرِهي َن ُمَودَّاء  أُبَيُّ إن  تُ  أ خِ   ص 
دُ  الَجوانِب قَع ُره َزل   َمل ُحو 

أَةُ: ُحفرةُ الَميِّت. لََكهم. والُمَودَّ ِدئةً: أه   وودَّأ بالقوم تَو 
لََكه.  وتََودَّأَ عليه: أه 

 وتََودَّأَت  عليه األرض: استوت عليه مثل ما تستوي على الميت.
بةَ بن َخش رم: وتََودَّأَت  عليه األخبار: أي انقط  عت دونه، أنشد ابن األعرابي ِلُهد 

ِض   قَـف ـرِ  فََواَرت ه بلَّمـاَعة   عليه  كم من صالح  قد تََودَّأَت   َولألر 



." أَت   ويروى: "تَلَمَّ
تُه.  وقال أبو مالك: تََودَّأ ُت على مالي: أي أخذ تُه وأحَرز 

 والتركيب يدل على َهالك وضياع.

 وذأ

تُه، وأنشد أبو زيد: َوذَأ ُت الرجل  ًء: ِعب تُه وحقَر   َوذ 

تُ  ـراً  ثََمم  غَابِ  فَبِئ سَ   َحوائجي وَوَذأ ُت بِش  ِب الّسِ ك  ُس الرَّ   ُمعَرَّ

.  وَوذَأِت العين: نَبَت 
: أي ال ِعلّة به. َءة  وال َظب ظاب   وما به َوذ 

تُه فانَزجر، ومنه حديث عثمان بن عفا أنه بينا هو يَخطب ذات يوم قام رجل فنال منه  -رضي هللا عنه-ن وَوذَأتُه فاتَّذَأ: أي َزَجر 
نعنَّك مكان ابن سالم أن  تَُسبَّ نع ثاَلً فإنه من شيعته، فقال ابن سالم: فقلت ل ه: لقد قُلت فََوذَأه ابن سالم فاتَّذأ، فقال له رجل: ال يَم 

ه برجل من أهل ِمصر اسمه نع ثل ِلطول لحيته. قوله: العظيم يوم القول العظيم يوم القيامة في الخليفة من بعد نُوح. كان يُشبَّ
 القيامة: أي الذي يَع ُظم عقابه يوم القيامة، وقيل: أراد يوم الُجُمعة.

 ورأ

يت: يُذكَّر ويُؤنَّث، وهي من األضداد، وتصغيُرها ُوريئَة، قال  : بمعنى خلف وبمعنى قُّدام، وهي مؤنَّثة، وقال ابن السّكِ َوَراء 
( أي أمامهم، وقال عز من قائل:  هللا تعالى: )ومن َوَرائه َعذاب  َغليظ ( أي: من أماِمه، وقال جّل ذكره: )وكاَن وراَءهم َمِلك 

 : -رضي هللا عنه-)من َوَرائه َجَهنَُّم( أي من أمامه، قال لبيد 

مُ   ورائي إن  تََراَخت  َمنِـيَّتـي ألَي سَ  نى عليها األ لُُزو    َصابِعُ العََصا تُح 

َن بما َزَراَءه( أي بما ِسواه. فُُرو   وأما قوله تعالى: )فََمِن اب تَغى وراَء ذلك( أي ِسوى ذلك، وكذلك قوله تعالى: )ويَك 
 في رواية من روى:  -رضي هللا عنه-وقيل في قول لبيد 

لُبُ  َرأ  بهـا تَس  لُّ َعقَل   ُشع بَةَ   الكانَِس لم يُو    الّساِق إذا الّظِ

" من لَف ظ وراء.بت  قديم الراء على الهمز: أنّه "يُف عَل 
ت.-على ما لم يَُسمَّ فاِعلُه-ويقال: ما ُوِرئ ُت   : أي ما شعَر 

 وزأ

تُه. ًء: أي بَس   َوَزأ ُت اللحم َوز 
 : الشديد الخلق.-بالتحريك-والَوَزأُ 

ِزئةً: َصَرَعت ه.  ووزأِت الناقة براكبها تَو 
أ ُت الوع ِزي ئاً: إذا شددَت كنزه.أبو زيد: وزَّ ِزئةً وتَو   اء تو 

أ تُه أيضاً: َحلَّف ته بكل يمين. أَت هي، وَوزَّ زي ئاً: َمأل تُها، فَتََوزَّ بَة تَو  أ ُت الِقر   األصمعي: َوزَّ
ع واكتناز.  والتركيب يدل على تجمُّ

 وضأ

 والمرأة َوضي ئة.الَوَضاَءةُ: الُحسُن والنظافة، تقول: َوُضَؤ الرُجل: أي صار َوِضيئاً، 

ُء  ُء -بالفتح-والَوُضو  ً -: الماء الذي يُتََوضَّأُ به. والَوُضو  أ ُت للصالة، مثل الَولُوع والَوُزوع والقبُول، -أيضا : المصدر من تََوضَّ
الذي يُتََوضَّأُ  وأنكر أبو عمرو بن العالء الفت ح في غير القَبول، وقال األصمعي: قلُت ألبي عمرو: ما لَوضوء بالفتح؟ قال: الماء

به، قلت: فالُوُضوُء بالضم؟ قال: ال أعرفه. وأما إسباغُ الَوُضوء  فبفتح الواو ال غير؛ ألنه في معنى إبالغ الَوُضوء مواِضعه، 
ُدها النّاُس والِحجاَرةُ( فقال: الَوقوُد  فَُش في قوله تعالى: )َوقُو  التِّقاد وهو : ا-بالضم-الَحَطب، والُوقُوُد  -بالفتح-وذكر األخ 

ُء وهو الماء والُوضوُء وهو المصدر، ثم قال: وزَعموا أنَّهما لُغتان بمعنى واحد؛ تقول: الَوقود  المصدر، قال: وِمثل ذلك الَوُضو 



عُ َمفتوحان وهما َمصدران  والُوقود يجوز أن يُعنى بهما الَحَطب ويجوز أن يُعنى بهما المصدر، وقال غيره: القَبُول والَولُو 
 ذّان، وما ِسواهما من المصادر فََمبنيٌّ على الضم.شا

َهَرةُ؛ وهي التي يُتََوضَّأُ منها أو فيها، ومنه قول النبي  ألبي قتاَدة الحاِرث ابن ِرب عّي  -صلى هللا عليه وسلم-والِمي َضأَةُ: الَمط 
 فسيكون لها نَبأ .َسَحَر ليلِة التَّعري س: احفَظ  عليك ِمي َضأَتََك  -رضي هللا عنه-األنصارّي 
اُء  يُء، قال زيد بن تُركّي  أخو يزيد، وأنشده الفّراء في نواِدِره ألخيه يزيد، وهو ِلزيد: -بالضَّم والتشديد-والُوضَّ  : الَوض 

ءُ  َدى والَمر    الَكريم وليس بالُوّضاءِ  ُخلُقُ   يُل ِحقُه ِبِفت يان النَـّ

أَ الغالم: إذا أدرك. وتَ  .أبو عمرو: تََوضَّ  َوضَّأَِت الجارية: إذا أدركت 
: الُوضوء قبل الطعام ينفي الفَقر وبعده ينفي اللمم ويُِصح البصر، فإن الُمراد منه غس ل -رحمه هللا-وأما حديث الحسن البصري 

فوا أيديكم  : تََوضَّؤوا مما غيَّرت النار ولو من ثور أقط؛ أي-صلى هللا عليه وسلم-اليدين فقط، وكذلك المراد من قول النبي  نّظِ
هومة، وكان بعض األعراب ال يَغ سلونها وكانوا يقولون: فقُدها أشدُّ من ريحها.  من الزُّ

تَه بالَوَضاءةِ فغَلَب تَه.  ويقال: واَضأ تُه فََوَضأ تُه أَضُؤه: إذا فاخر 
 والتركيب يدل على ُحسن  ونظافة.

 وطأ

أً.  َوطئ ُت الشيَء بِرجلي َوط 
يهما، ألنَّ فِعَل يفعُل مّما اعتَلَّ فاُؤه ال يوَوِطيَء الرجُل ام كوُن رأتَه يََطأُ فيهما، َسقََطِت الواُو من "يََطأُ" َسقوَطها من "يََسُع" ِلتَعَّدِ

يي ن ُخوِلَف بهما نَظائُرُهما.  إالّ الِزماً، فلّما جاءا من بيِن أَختِهما ُمتَعّدِ
ِئهم الطَّريَق، وفي حديث النبّيِ والواطئةُ: الّسابِلَةُ  -بالتحريك-والَوَطأَةُ  وا بذلك ِلَوط  : احتاطوا ألهِل -صلى هللا عليه وسلَّم-، ُسمُّ

.  األموال في النّائبَِة والواِطئَِة وما يجُب في الثََّمِر من َحّق 
ِضُع القََدِم، وهي  أَةُ: َمو  لى قَُريش: اللهمَّ أنجِ الَوليَد بن الوليد ع -صلى هللا عليه وسلم-: كالضَّغ َطة، وفي ُدعاء النبّيِ -أيضاً -والَوط 

أَتََك على ُمَضَر، اللهمَّ اجعَلها عل ُدد  َوط  يهم ِسنيَن َكِسني وَسلََمةَ بن ِهشام  وَعيّاَش بن أبي ربيعةَ والُمستَضعَفيَن بمكَّةَ، اللهمَّ اش 
 وهو ُمحتَِضن  أَحَد ابنَي  ابنَِته وهو يقوُل: وهللا إنَّكم لَتَُجبِّنوَن َخَرَج ذاَت يوم   -صلى هللا عليه وسلَّم-يُوُسف. وفي حديثه اآلَخر: انَّه 

. ذَة  وَوق عَة  أَة  َوِطئَها هللا ِبَوّج : أي آِخَر أخ  لوَن وإنّكم لَِمن َري حاِن هللا، وانَّ آِخَر َوط  لوَن وتَُجّهِ  وتُبَّخِ

َطأُ  ِء القدم، وقال الليث-بفتح الطاء-والَمو  : هو الَموِطيُء؛ قال: وكل شيء  يكون الِفعُل منه على فَِعَل يَفعَُل مثل َسِمَع : موضع َوط 
فَةَ ابن ابي ُزهَ  ير  النَّهِدي يَسَمُع فانَّ الَمفعََل منه َمفتوح العين االّ ما كان من بناِت الواو على بِناء َوِطيَء يََطأُ، ومنه حديُث َطه 

َطفَةُ بن أبى ُزَهير النَّهديُّ -وُد العرب على رسول هللا ?صلى هللا عليه وسلم: أنَّه لّما قَِدَمت ُوف-?رضي هللا عنه : قام إليه َطه 
ِلُب الخَ  -?رضي هللا عنه تَخ  ِلُب الصَّبيَر ونَس  واِر الَميس تَرتَمي بنا الِعيُس نَستَح  َري  تهاَمةَ بأك  بير فقال: أتَيناَك يا رسوَل هللا من َغو 

هاَم ونَستَحيُل ?أو نَستَجيلُ ونَستعِضُد البَريَر و ُهُن ويَبَِس  -نَستَخيُل الّرِ َطأ قد نَِشَف الُمد  الَجهاَم من ارض  غائلَِة النِّطاِء غلَيظِة الَمو 
، بَِرئ نا يا رسول هللا من الَوثَِن والعَنَِن وما يُ  لوُج ومات العُسلوُج وَهلََك الَهديُّ ومات الَوِديُّ َمُن؛ لنا حدِ الِجع ثِن وَسقط األُم  ُث الزَّ
فال  ما تَبِض  بِبِالل  وَوقير  َكثيُر الرَّ  سِل دعوة السَّالم وشريعةُ االسالم ما َطَما البحُر وقام ِتعاُر، ولنا نَعَم  َهَمل  إغ  َسِل قليُل الّرِ

. فقال رسول هللا ?صلى هللا عليه ِضها -وسلم أصابَت ها ُسنَيَّة  حمراُء ُمؤِزلَة  ليس لها َعلَل  وال نََهل  : اللهمَّ باِرك لهم في َمح 
قِها وابعَث راعيَها في الدَّثِر بِياِنع الثََّمر وافُجر له الثََّمَد وبارك له في المال والَولَد، َمن أقاَم الصال ةَ كان ُمسِلماً وَمخِضها وَمذ 

 ً ِك وَوضائهُ الِملِك ال تُلَِطط  في وَمن آتى الزكاةَ كان ُمحِسناً وَمن َشِهَد أن  ال اِلهَ إالّ هللا كان ُمخِلصا ر  د  ودائُع الّشِ ، لكم يا بَني نَه 
حيم: من حمِن الرَّ : بسم هللا الرَّ د  كاة وال تُلِحد في الحياة وال تَتَثاقَل عن الصالة، وَكتََب َمعَه ِكتاباً الى بَني نَه  َِ هللا  الزَّ د  رسوِل ُمحمَّ

، السَّالُم على  ِد بن زيد  د  في الَوظيفِة الفَريَضةُ ولكم العاِرُض والفَريُش وذو إلى بني نَه  من آَمَن باهلِل وَرسوِلِه، لكم يا بين نَه 
ُكم ما لم تُضِمروا ااِلماقَ  بيُس ال يُمنَُع َسرُحُكم وال يُعَضُد َطلُحُكم وال يُحبَُس َدرُّ كوُب والفَلُوُّ الضَّ باَق، من  الِعناِن الرَّ وتأُكلُوا الّرِ

بَوةُ.أقَرَّ بم ةُ ومن أبى فعليه الّرِ مَّ  ا في هذا الِكتاب فَلَهُ من َرسوِل هللا الَوفاُء بالعَهِد والذِّ
عَِة والطَّعَِة في المصدر، فالهاء عِ  ئَةُ والطَّأَةُ مثاُل الّطِ ُطُؤ َوطاَءةً: أي صار َوطيئاً، وكذلك الّطِ َوض  من الواو؛ وَوُطَؤ الموِضُع يَو 

 كما قال الُكَميُت: 

  على َطأَة  والدَّهُر ذو نَُوبِ  منه  الَمكاِرهَ أحياناً ويَحِملُنـي أغ شى

." ، ويُروى: "على ِطئَة   أي: على حال  لَيِّنَة 
ل  من بتَبُوَك فأخَرَج إلينا ثالَث أُكَ  -صلى هللا عليه وسلَّم-: الِغراَرةُ، وقال بعُض بَني ُعذَرةَ: أتَينا النبيَّ -على فَعيلَة  -والَوطيئَةُ 
 َوطيئَِة.

ً -والَوطيئَةُ  ب  من الطَّعام.-أيضا  : َضر 
.  وقوله تعالى: )لم تَعلَُموُهم أن تََطأُوُهم( أي تَناَولوُهم بمكُروه 

 وبنو فالن  يََطُؤُهم الطَّريُق: أي ينِزلوَن قريباً منه، والمعنى: يََطُؤُهم أهُل الطَّريق.



 َطأُ، فاِعلَة  بمعنى َمف عولَة.والواِطئَةُ: ُسقاَطةُ التمر؛ ألنَّها تُو
َوةً. وفي حديث النبّيِ  َطأََك َعش  َطأ تُه الشيَء فََوِطئَه، يُقال: منأو  : أَنَّ ِرعاَء ااِلبِِل وِرعاَء الغنم تَفاَخروا -صلى هللا عليه وسلّم-وأو 
َطأَُهم ِرعاُء اإلبل َغلَبَةً؛ فقالوا: وما أنتم يا ِرعاَء النَّقَِد ه : -صلى هللا عليه وسلَّم-ل تَُخبُّوَن أو تَصيدوَن؟ فقال رسول هللا عنَده فأو 

صلى هللا -بُِعَث موسى وهو راعي َغنَم  وبُِعَث داووُد وهو راعي َغنَم  وبُِعث ُت وانا راعي َغنَِم أهلي بأجياَد. فَغَلَّبَهم رسول هللا 
َطأُوَن قَهراً وَغلَبَةً عليهم.-عليه وسلَّم  . فَأَو 
عر: ِاعادةُ القافيَة.وااِليط  اُء في الّشِ

 : أي استَقاَم وبَلََغ ِنهايَتَه.-على اف تَعَلَ -وائ تََطأَ الشيُء 
عُر بعُد: أي لم يَستَِقم.  وبنو قَيس  يقولون: لم يَأ تَِطيء  الّسِ

، يُقال: َوطَّأ تُه فاتََّطأَ: أي َهيَّأ تُه فَ  صلى  -صلوات هللا عليه-تََهيَّأَ، وفي الحديث: أَنَّ َجب َرئيَل ولم يَأ تَِطيء  الِجدتُد بَعُد: أي لم يَِحن 
 الِعشاَء حيَن غاَب الشَّفَُق وائتََطأَ الِعشاُء. -صلى هللا عليه وسلَّم-برسول هللا 

ِطئَةً: َجعَل تُه وِطيئاً، وال تَقُل: َوطَّي ُت. أ ُت الشيَء تَو   وَوطَّ
ناف: إذا كان َسهالً  ِبُرُكم -صلى هللا عليه وسلَّم- َدِمثاً َكريماً يَنِزُل به األضياُف، ومنه حديث النبّيِ وَرجل  ُمَوطَّأُ األك  : أالَ أُخ 

نافاً الذين يَأ لَفُوَن ويُؤلَفو القاً الموِطئوَن أك  د: الُمَوطَّأُ بأَحبُِّكم إلَيَّ وأقَرِبُكم ِمنِّي َمجاِلَس يوَم القيامة: أحاِسنُُكم أخ  َن. وقال الُمبَّرِ
ِضعُه. ذًى وال ناب  به َمو  ناِف: الذي يَتمكن في ناحيته صاِحبُها غيَر ُمؤ   األك 

َطأُ َعِقبُه، ومنه حديث َعّمار ابن ياِسر  َّبَُع وتُو  حين وَشى به َرُجل  إلى ُعَمر  -رضي هللا عنهما-وَرُجل  َمَوطَّأُ العَِقِب: أي سلطان  يُت
ِإن  كان َكذََب َعلَيَّ فاجعَل هُ ُمَوطَّأَ العَِقِب. كأنَّهُ دعا عليه بأن  يكوَن َرأساً أو ذا مال  فيتِّبعُه فقال َعّماُر: اللُهمَّ  -رضي هللا عنه-

 الناس.
فَُش في قول هللا تعالى: )ِليَُواِطئُوا عِ  َم دَّةَ ما َحرَّ أبو زيد: واَطأ تُه على األمِر: إذا وافَق تَه، وفالن  يُواِطيُء اسُمه اسمي، وقال األخ 

 هللا(: أي ِليُواِفقُوا ويُماثِلوا.
، وهي قراءةُ غيِر أبي عمرو وابن عاِمر: أي ُمواَطأَةً وهي الُمواتَاة: أي ُمواتَاةُ السَّ  ع وقوله تعالى: )هي أَشدُّ وَطاًء( بالَمّدِ م 

َع يُواِطيُء فيها القلَب، أً( بُسكون  والبََصر ايّاه، وذلك أَنَّ اللِّساَن يُواطيُء العمَل والسَّم  وقََرأَ أبو عمرو وابُن عامر: )أَشدُّ وط 
لَُظ على اإلنس لَُغ في الثَّواب، ويجوُز أن  يكوَن معناه: أغ  َطأُ للقائم، وقيل: أب  ان من الِقيام الطاء: أي قياماً أي هي أبلَُغ في القيام وأو 

 بالنَّهار؛ ألنَّ الليَل ُجِعَل َسَكناً.
ع ر  : مثُل اإليطاء.والُمواَطأَةُ في الّشِ

 وتََوطَّأ تُه بقََدمي: مثُل َوِطئ تُه.
 وتَواَطأُوا عليه: أي تَوافَقُوا.

هيد شيء  وتَسِهيله.  والتركيُب يدلُّ على تَم 

 وكأ

 : كثير االتِّكاِء، وأصلُها ُوَكأَة .-مثاُل تَُؤَدة  -رُجل  تَُكأَة  
ً -والتَُّكأَةُ  .: ما يُتََّكأُ عليه، وهي الُمتَّ -أيضا فَش: هو في معنى َمجِلس   َكأُ، قال هللا تعالى: )واعتََدت  لَُهنَّ ُمتََّكأً(، قال األخ 

 : أي أل قاه على َهيئَة الُمتَِّكيِء.-على أف عَلَهُ -وَطعَنه حتَى أت َكأَه 
َكأ ُت علي َكأ ُت فالناً اي كاًء: اذا نََصب َت له ُمتََّكأً. وفي نَواِدِر أبي ُعبَي دةَ: أو  أ ُت.وأو   ه: أي تََوكَّ
 الليث: تََوكَّأَِت الناقَةُ: وهو تََصلُّقُها عند َمَخاِضها: أي أَنِي نُها ِلَوَجعِ الِوالَدة.

 ومأ

 : أً. أن َشَد القَنانِيُّ  َوَمأ ُت اليه أََمأُ َوم 

َمـت   وقَف نا ُؤها بالَحواِجبِ  وما  فَقُل نا اِيِه ِسل م  فََسلَـّ   كاَن إالّ َوم 

و  ى: "فَقُل نا السَّالُم فاتَّقَت  من أميِرها".ويُر 
 ويُقال: ذََهَب ثوبي فما أد ري ما كانت واِمئَتُه: أي ال أدري ىَمن أَخذَه.

ِويَّة  وداِهيَة. : أي في أُغ   أبو زيد: يُال: َوقََع في واِمئَة 
ُت. ِمئَةً: أَشر  أ ُت تَو  َمأ تُه أيضاً وَومَّ َمأ ُت إليه وأو   وأو 

 هأهأ



، وَجأ َجأ ُت بها إذا -بالكسر فيهما-ي ُئ والِجي ُئ الهِ  : اسمان من قولهم: َهأ َهأ ُت باإلبل: إلذل دعوتها للعلف فقلت: ِهئ  ِهئ 
اء:  ، قال ذلك األصمعي: أنشد لُمعاذ الهرَّ  دعوتها للشرب فقلت: ِجئ  ِجئ 

ِتداِحي كا وال  كاَن على الِهي ئ وما   الِجي ِئ ام 

 النَّف س آتِي كا وِطي بِ   ُحـبِّ على ال ولكنّي

تها فقلت لها: َهأ َهأ .  ابن دريد: َهأ َهأ ُت بالقوم: إذا دعوتهم أو بافبل: إذا زَجر 
: من الضحك   ، وأنشد: -على فَع لَل  وفَع الل  -والَهأ َهأَةُ: القهقهة، وقال اللحياني: رجل َهأ َهأ  وَهأ هاء 

 الُمعَاِلجِ  الَمّسِ على لَيِّنَةِ   ُربَّ بَي ضاَء من العََواِسجِ  يا

 َهأَْهأٍَة ذات َجبِيٍن سارج.

هكذا أنشده اللحياني في نوادره: "من العَواِسج" بالسين؛ وروى األزهري عنه في هذا التركيب كذلك، وروى في تركيب ع 
 ه ج عن األصمعي: "من العَواِهِج" بالهاء وبزيادة مشاطير؛ وهي: 

 ِللَّبَِن الـعُـَمـاِهـجِ  َشّرابَة    لعَـَواِهـجِ ُربَّ بَي ضاَء من ا يا

شي  للسَُّرِر الـبَـَواِعـجِ  َحالّلَة    َكَمش ي العَُشراِء الفاسجِ  تَم 

 ِري حاً من ُخَزامى عاِلجِ  كأنَّ   الَمّسِ على الـُمـعَـاِلـجِ  لَيِّنَةِ 

ِجي جِ الواِلجِ  تُط لى     به دوَن الضَّ

 هتأ

بَة أو المزاَدةُ فيها َهتَأ  شديد الفَّراء: يقال: ال . -بالتحريك-ِقر  ق  : أس َشقٌّ َخر  ء   وُهتُو 
َدب. َدأُ؛ وهو األح  تَأُ: األه   َوهتَِئ الرجل: إذا انحنى، مثل هَهِدَئ. واأله 

ء   أَة ، وقال اللحياني: جاء بعد َهتِيء  وَهت  وِهتَاء   -ِعي ل  وفَع ل  بالفتحعلى فَ -وقال أبو الهثيم: جاء بعد َهت أَة  من الليل؛ مثل َهد 
تَاء   ء  من الليل -ممدودين-وِهي  يت: ذهب ِهت  ، وما بقي من عنمهم إالّ  -بالكسر-. وقال ابن السّكِ ء  أي قطعة، وما بقي إالّ ِهت 

؛ وهي أقل من الذّاهبة. ء   ِهت 
أ: تقطَّع.  وتََهتَّأ الثوب وتََهمَّ

 هجأ

 أبو زيد: َهَجأَ َغَرثي: َسَكَن.
لتُه.أ  بو عمرو: َهَجأ ُت الطَّعاَم: أَك 

 : األحَمُق.-مثال تَُؤَدة  -والُهَجأَةُ 
د  فقال: -بالتحريك-والَهَجأُ  َزه بَّشاُر بن بُر   : كل ما ُكنَت فيه فانقََطَع عنك، وتََرَك َهم 

ً  وقََضي تُ  َوَر راجح   من  من َوَرِق الشَّباِب َهَجا  قََصبُـه   كّلِ أح 

 ًى".ويُروى: "َهوَ 
عى.  وَهَجأ ُت االِبَل والغَنََم: َكفَف تُها ِلتَر 

، وأن َشَد:  َجأَ َطعاُمُكم َغَرثي: أي قََطعَه؛ عن أبي زيد   وأه 

زاُهمُ  ِجئي وأطعََمُهم  َربِّـي وَدلَّ عـلـيُهـمُ  وأخ  عَم  غيِر ُمه    من َمط 

: وأْهَجأْتُه: أْطعَْمتُه، قال أبو ِحزام غالُب بن الحارث العُكْ   ليُّ

َجُؤه   تَُزأ ِزيءُ   ُزؤاِزئَة  َوأ بَة   وعـنــدي   بالدَّأ ِث ما تُه 

ْيتُها: بمعنًى. أُْت الُحروَف وتََهجَّ  وتََهجَّ

 هدأ



ًء: َسَكَن. ًء وُهُدو   َهَدأَ َهد 
ُت إلى َهدئِه وَهديِه  ِكه-ويُقال: نََظر   : أي ِسيَرِته.-بالهمز وتَر 

ء  من اللَّ  َءة  وهدئ  وأتَي تُه بعد َهد  َدأ  - -على فَِعيل  -ي ل وَهد  وى بيُت -على َمف عَل  -وَمه  ًء، ويُر  ، وكذلك أتانا ُهدو  َمة  : إذا جئَت بعد نَو 
 َعِدّيِ بن زيد: 

ـَدأً  َشئِز     القَي ُن على الدَّّفِ اإلبَر   َجعَلَ   َجن بي كـأنِّـي َمـه 

ف.  بفتح الميم نَصباً على الظَّر 
و.-تحريكبال-والَهَدأَةُ  ب  من العَد   : َضر 
َدة  وبالَمدِّ -والُهّداَءةُ  َصُف بالُهّداَءةِ إناث الَخي ل.-بضّمِ الهاء والدال ُمَشدَّ  : الفََرُس الّضاِمُر، وال تُو 

َدأَةِ. ِدئَِته: أي على حاِله التي كان عليها، تَصغيُر الَمه  ُت فالناً على ُمَهي  : يُقال: تََرك   األصمعيُّ
عَِث بن لََجأ : وَرُجل   َدأُ: بَيُِّن الَهَدِأ، أي أحَدُب، قال ُعَمُر بن األش   أه 

َزها َدأُ   من بَُرِق الغَمـيمِ  َحوَّ ليمِ  أه  يَةَ الظَّ شي ِمش    يَم 

نهُ لينام. : إذا جعلَت تضِرُب يدك عليه وتسّكِ  وأهدأ ُت الصبيَّ
َدأ " ب  ضم الميم والهمزة.ويُروى بيت َعدّي الذي ذكرتُه اآلَن: "كأنّي ُمه 

 والتركيب يدلُّ أكثَره على السكون.

 هذأ

َءةُ   : الِمسحاةُ.-بالفتح-الَهذ 
َمع تُه ما يَكَره.  وَهذَأ تُه: أس 

: َهذَأ ُت الشيَء َهذ ًء: قََطعتُه.  األصمعيُّ
تَُهم وأفنَي تَُهم.  أبو زيد: َهذَأ ُت العَُدوَّ َهذ ًء: إذا أبَر 

ِد وهَ   ِريَء: أي َهلََك.وَهِذيَء من البَر 
.  وَهذَأَِت اإلبل: إذا تَساقََطت 

. َحةُ: فََسَدت  وتَقَطَّعَت   وتََهذَّأَِت القَر 

 هرأ

ًء: اشتَدَّ عليه حتّى كاَد يَقتلُه. َرُؤه َهر  : َهَرأَهُ البرُد يَه   األصمعيُّ
م  َهِريء   ُت ان ضاَجه، فهو لَح  ًء: إذا أَجد  َم َهر  ًء: إذا قاَل الَخنى -ِعيل  على فَ -وَهَرأ ُت اللَّح  جُل في َمن ِطِقه َهر  : َهَرأَ الرَّ : أبو زيد 

، وهو َمن ِطق  ُهراء   كيت: َهَرأَ الكالَم: إذا أكثََر منه في َخَطأ  ة: -بالضّمِ والَمدِّ -والقَبيَح، وقال ابُن الّسِ مَّ   ، قال ذو الرُّ

رُ الَحواش َرخيمُ   بََشر  مثُل الَحريِر وَمـنـِطـق   لها   ي ال ُهراء  وال نَز 

ة  لها َهريئَة   : هذه قِرَّ .-على فَعيلة  -الفَزاِريُّ  : أي يُصيُب الماَل والناَس منها ُضرٌّ وَسق َطة  أو َموت 
ً -والَهِري ئَةُ  تَدُّ فيه البَرُد.-أيضا  : الوق ُت الذي يَش 

ُروُؤَن، قال تَميُم ب  : -رضي هللا عنه-ن أُبَّيِ بن ُمقِبل يرثي عثمان بن عفان وُهِريَء الماُل وُهِريَء القوُم فَُهم َمه 

قـى نَعاءِ  م والتُـّ ِل الِعلم والَحز  َدبوا وَمأ وى  ِلفَض    اليَتامى الغَب ِر عاُموا وأج 

ئي َن يُلفـى بـه الـَحـيَا وَمل َجأِ  ُرو  ـل  ُهـَو األُمُّ  اذا  َمه   واألبُ  َجلَّفَت  َكح 

ًء وَهِريَء اللَّحُم َهر   أَ.-عن الكسائّيِ -وُهُروًء  -بالضم عن الفّراء-ًء وُهر   : إذا تََهرَّ
، وامرأة  ُهَرأَة  وقوم  ُهَرُؤوَن.-مثال ُصَرد  -ورُجل  ُهَرأ    : أي َهذَّاء 

ه هو الَجثيُث وهو  َل ما يُق لَُع شيء  منه من أُّمِ ل: أوَّ -الَوِديُّ والِهراُء وقال ألو عبيد: سمعُت األصمعيَّ يقول في ِصغار النَّخ 
:  -بالكسر والَمدِّ  ينََوِريُّ  والفَسيُل، وأن َشَد الّدِ

ً  أبَع دَ  ُجّوِ ثاقِبَةُ الِهراءَ  من  َعِطيَّتي أل فاً َجميعـا   الَمر 

َحَل ثُِقَب في أُصوله فذلك معنى قوِله: "ثاِقبة الِهراِء"، ويُروى: "من الَجبّاِر آِرزَ  ُل إذا استَف   ةُ الِهراِء".قال: النَّخ 
نا، قال اِهاُب بُن ُعَمي ر  يِصُف ُحُمراً: َواح: أي أب َرد  َرأ نا في الرَّ َرأَهُ البَرُد: مثُل َهَرأَهُ، عن الفَّراء. وأه    وأه 

َرأ َن باألصائلِ  حتّى  األوابِـلِ  بُلَّةُ  وفاَرقَت ها  اذا أه 



واح. ِد الرَّ َن في بَر   يقول: ِسر 
َرأَ الَكالَم: إ .وأه   ذا أكثََر ولم يُِصب 

ًء. أَ، مثُل َهَرأ تُه َهر  َت إنضاجه فَتََهرَّ أ تُه تَهِرئَةً: إذا أَجد  َرأ ُت اللَّحَم وَهرَّ  وأه 

 هزأ

 َهَزأَ وَهِزئ: أي ماَت.
تَها. ك  اِحلَةَ: إذا َحرَّ  وَهَزأ ُت الرَّ

ُد: قَتَلَه، مثُل َهَرأَه بالّراء.  وَهَزأَه البَر 
فَش- وَهِزئ ُت منه وبه ًء وُهزَؤاً: َسِخرُت منه. وَهَزأُت به  -عن األخ  ً -ُهز  َزأَةً  -أيضا ًء وَمه  ُزَءةً، قال ابو  -عن أبى زيد  -َهز  وَمه 

 :  ِحزام غالُب بن الحارِث العُكليُّ

ُزُهم   يَُسوسُ  ُزَؤه   إث م  وال إلل حادِ   البَِريَّةَ لم يَخ   َمه 

َءة   َزأُ ب-بالتسكين-ورجل ُهز  َزأُ بالناس.-مثال تَُؤَدة  -ه، وُهَزأَة  : يُه   : يَه 
ءآُن الضبيُّ   : َهجاهُ ِحماُس بُن ثاِمل.-مثال عثمان-وُهز 

َرأَه  ُد: قتَله، مثل أه  َزأَه البَر   .-بالراء-وأه 
. َرَعت  َزأَت  به ناقَتُه: أس   وأه 
َزأَ: دخَل في ِشدَّةِ البَرد.  وأه 
أ: بمعنًى. َزأَ به وتََهزَّ  واستَه 

 همأ

ُء  أَ: بَِلَي وتَقَطََّع.-بالكسر-الِهم  َمأ ُت الثَّوَب: أب لَي تُه. وتََهمَّ . وأه  ماء  ُع أه   : الثَّوُب الَخلَُق، والَجم 

 هنأ

تُه.  َهنَأ تُه: نََصر 
نِئُه: إذا َطلَي تَه بالقَِطراِن، وقال ابُن َمس عود  نَُؤه وأه  ن  -رضي هللا عنه-وَهنَأ ُت البَعيَر أه  ََ  أُزاِحم َجَمالً قد َهنيَء بالقَِطران أَحبُّ : ألَ

 إليَّ من أن  أُزاِحم امرأةً َعِطَرة، قال امرُؤ القَيس: 

ُجُل الّطالي كما  وقد َشـعَـف ـُت فُـؤاَدهـا أيَق تُلُني َءةَ الرَّ نُو    قََطَر الَمه 

نِئُه  نَُؤهُ وأه  ً -وَهنَأ ُت الرجُل أه  َطي تَه -أيضا نَُؤه: أي ُعل تُه.َهن ئاً: إذا أع   . وَهنَأ تُه َشهراً أه 
ِرئ. نِئ: أي ِلتُم  : ِلتَه  نَأَ، وقال األَُمويُّ يَت هانِئاً لتَه   وهانئ: من األعالم، وفي المثل: إنَّما ُسّمِ

نَ  فَُش: َهنَأَني الطَّعاُم يَه  نُُؤ وَهنِيَء َهنَاَءةً: أي صاَر َهنِي ئاً، وقال األخ  ِنئُني َهن أً وِهن أً وَهنَُؤ الطَّعاُم يَه  ، -بالفتح والَكسر-ُؤني ويَه 
 : ليُّ نَُؤةُ، قال أبو ِحزام غالُب بن الحارث العُك  نَأَةُ والَمه  نَأُ والَمه   وَهنِئ َت الطَّعاَم: أي تََهنَّأ ُت به، الَمه 

 مهنَـُؤه   خير  له وتعجيل  الُهدى ارتح لنا بالِغنى إمام

 وَهنِئُت به: فَِرحُت.
 يد: َهنِئَِت الماشية: إذا أصابت حظاً من البَقل من غير أن تشبَع منه.ابو ز

 اَء فيه.و) ُكلُوهُ َهِنيئاً َمريئاً(: أي من عير تعب ، وقيل أكالً َهنيئأً بطيِب النَّفس، وقيَل: َهنِيئأً: ال إثم فيه؛ َوَمِريئاً: ال دَ 
 َهنِيء. وقال ابن األعرابّيِ: َهنَاَني الطَّعاُم وَهنِئَني فهو

 والَهنِيُء والَمريُء: نَهراِن أجراُهما ِهشام بن عبد الملك، قال جرير: 

ً   اُوتِيتِ   قَرقَرآ الَهنِيُء وسائِح  في منها  من َحَدِب الفُرات َجواِريا

 والَهنِيُء: الطَّعَام.
 حِذِف الياَء ألنَّ الياء بََدل  من الَهمَزةِ.ويُقال: ِلتَهنئك العافيةُ، وليَهنِئك الفاِرُس، بالَهمز وتَخِفيِف الَهمز، وال تَ 

ُمها فاِختَة.-رضي هللا عنها-وأُمُّ هانئ: بنت أبي طالب    ، واس 
رضي -لما جاء إلى منزل أبي الهيثم بن التَّيَّهان ومعه أبو بكر وعمر  -صلى هللا عليه وسلم-والَهانُِئ: الخادم، ومنه قول النبي 



قاً له وقد خرج أبو ال -هللا عنهما بة يَزعبُها ثم رقي عذ  هيثم يَستعذب الماء فدخلوا فلم يلبث أن جاء أبو الهيثم يحمل الماء في قِر 
ُوه وُرَطبه فأكلوا منه وشربوا من ماء الِحس ي ثم قال: يا ابا الهيثم! أال أرى لك هانِئاً  ً -فجاء بقنو  فيه َزه  فإذا جاء  -ويروى: ماِهنا

نَاك خادِ  َد م   ماً.السَّبي أخ 
ء  من الليل: أي طائفة منه.  ومضى َهن 

ُء والِهنَاء: العطاء.  والَهن 
ً -والِهنَاء  لة.-أيضا  : ِعذ ُق النَّخ 

بع.-مثال َسك رى-وابل َهن أى   : إذا َرَعت دون الّشِ
 والتَّهنِئة: خالف التَّعزية، تقول: َهنَّأته بالوالية تهنئة وتهنيئاً.

 رجل. وهذا ُمَهنَّأ قد جاء: وهو اسم
نَأَ  تَه  ً -واستهنأ: استنصر. واس   : استعطى، قال أبو حزام غالب بن الحارث العُكلّي: -أيضا

ئُ  نئي في البَِديءِ  أُلَّزِ تَه  ُ   ُمس  َمأ  يَب ـَذُؤه   فـيه وال فَيَر 

تَنَأ ُت مالي: أصلحتُه.  واه 
 والتركيب يدل على إصابة خير من غير مشقة.

 هوأ

ِء  ُؤه وقلبُه إلى هللا -صلى هللا عليه وسلم-: أي بعيد الِهّمة، ومنه قول النبي -فتحبال-فالن بعيد الَهو  : من قام إلى الصالة فكان َهو 
ُء بنفسه: أي يسمو بها إلى المعالي، والعامة تقول: يَهِوي بنفسه.  ان َصَرف كما ولَدت ه أمه، تقول منه: َهاَء الرجل، وإنه لَيَُهو 

ُت به َخيراً  تُه بخير، وُهؤتُه بشّر أيضاً.أبو زيد: ُهؤ  نن تَه به، ويقال: ُهؤ   : إذا أز 
ت به. ُت به: أي فَِرح   وقال أبو عمرو: ُهؤ 
 اليزيدي: َهو ائَت  نفسي إلى كذا: أي هّمت.

ر-ويقال: ال هاء هللا ذا والها هللا ذا   : بمعنى ال وهللا ذا.-بالمد والقص 
 جيبُك حين تدعو باسمه.: يكون تلبية، قال: ال بل يُ -بالمد-وهاَء 

معناه: هاِت، وللمرأة: هائِي مثال هاِعي، وللرجليَن والمرأتين: هائِيا  -بكر الهمزة-فيقول: هاَء، وطالما لبّى وقولهم: هاِء يا رجل 
جل: هاؤوا مثال هاُعوا، وللنساء: هائين مثال هاعين، تُقيم الهمزة في كل هذا مقام التاء، وإذ ا قلت: هاَء يا مثال هاِعيا، وللّرِ

كان معناه: هاَك؛ ولالثنين: هاُؤما؛ وللجميع: هاُؤم كثال هاُكما  -بفتح الهمزة-كان معناه: هاك؛ يا رجل  -بفتح الهمزة-رجل 
، تقيم الهمزة في هذا كلّه ُمقام الكاف، وفيه لغة أخرى: َهأ  يا -بالكسر بال ياء-وهاُكم، وللمرأة: هاء   مثال هاِك؛ وهاؤما وهاؤنَّ

؛ َسقََطت األلف الجتماع الساكنين، وللمرأة: هائي  -بهمزة ساكنة-رجل  ، وأصله هاء  ، وللرجلين -مثال هاِعي  -مثال َهع 
قل ت: ما  -بالفتح-. وإذا قيل لك: َهاَء -مثال َهع نَ -، وللنِّساء: َهأ َن -مثال هاُعوا-؛ وللّرجل: هاؤوا -مثال َهاعا-والمرأتين: هاءا 

 آُخذ؛ وما أَُهاُء على ما لم يَُسمَّ فاِعلُه: أي ما أعطى.أَهاُء: أي ما 
: العادة. َوئن   والُمه 

َوئنٌّ من الليل: أي َهِويٌّ منه.  ومضى ُمه 
: الصحراء الواسعة، قال ُرؤبة:  َوأَنُّ َوئنُّ والُمه   والُمه 

ِش  جاءوا راُهم  على ُخن ُشو  َوأَّن  بالدَّبى ِمن    بأُخ  بـوِش  ُمه   َمد 

 هيأ

 قال: َهاَء يََهاُء هي ئَةً. والَهي ئَةُ: الشَّارة.ي
 .-بالفتح والكسر-وفالن حسن الَهي ئة والِهي ئَة 

 : الَحَسن الَهي ئَِة من كل شيء.-على فَي عَل-والَهّيُِء 
، وأنشد الِكسائي لنَوي ِفع بن لَِقي ط  األسدي:  َء مالي كلمة أَسف  وتلهُّف   وقولهم: يا َهي 

َء ما يا نِهِ َهي  ر  يُف  مان عليه َمرُّ   ِلي َمن  يُعَمَّ  والتَّق ليبُ  الزَّ

ُء َهي ئَةً. وقرأ عليٌّ وابن عبائ  ِرَمةُ وابن  -رضي هللا عنهم-أبو زيد: ِهئ ُت لألمر أِهي  وشقيق بن سلَمة والسُّلَمي وُمجاِهد  وِعك 
ف وابن أبي إسحاق: )وقالَت  هِ  ّرِ ََ  : أي تََهيَّأ ُت لك.-بكسر الهاء-ئ ُت لَك( َوثَّاب وقَتاَدةُ وطلحةُ بن ُم

تُه فَصلَح.  وَهيَّأ ُت الشيء فَتََهيَّأَ: أي أصلح 



 والُمَهايَأَةُ: أمر يَتََهايَأُ القوم فَيَتَراَضون.
ِمَل. ِلف إذا قُِرعت أن تَح   والُمتََهيِّئَةُ من النُّوق: التي قَلَّ ما تُخ 

 يأيأ

يُُؤ: طائر من الجوارح ِشب  ه الباِشق، والجميع: اليَأييُء، وقد لَيَّن أبو نواس الحسن بن هانيء الهمز من اليَأييِء فقال: اليُؤ 

ب ُح في ُدَجاهُ  قد تَدي والصُّ ةِ   أغ  ِد على َمث نَـاهُ  َكُطرَّ  البُر 

يُؤ   ِره اف تَـالهُ  قانُِصهُ   يُع ـِجـُب َمـن  َرآهُ  بِيُؤ   من َوك 

يُؤ  َشـر   ما  َخـّداهُ  ُسف عَة  ُطرَّ بها من  واهُ في اليَأيي يُؤ 

يُؤ.  واليَأ ياُء: ِصياح اليُؤ 
 ويَأ يَأ ُت: حكاية صوِت َمن يقول للقوم: يَأ يَأ  ليجتمعوا.

 يرنأ

صلى -النبي  -رضي هللا عنها-: الِحنّاء، وسألَت  فاطمة -بالضم ممدودا-واليَُرنَّاُء  -بالفتح والضم مقصورين-اليََرنَّأُ واليَُرنَّأُ 
: ال أعرف لهذه الكلمة في األبنية ِمثالً.  -هللا عليه وسلم ن َسمع ت هذه الكلمة؟ قالت: من خنساء. قال القُتَبيُّ اليَُرنَّأَ فقال: ممَّ

 وقال أبو محمد الفق عسّي، ويُروى ِلُدَكي ن بن رجاء الفقيمّيِ وهو موجود في أراجيزهما: 

ـلُـولِ  كأنَّ    َدَوالي َزَرُجون  ِمي لِ  اءَ ك  باليَُرنَّأَ الَمـع 

ٌد:   وقال ُمَزر ِ

ـتَـهُ  يُقَنِّئُهُ  ِأ تَـح    كأطراِف الثَّغَاَمِة ناِصلُ  َشِكي ر    ماُء الـيَُرنَـّ

 ويَْرنَأَ رأَْسه: َحنَّأَ، وهذا من غريب األْفعال.

 أبس

ُت به أبساً: أي ذللّته وقهرته، قال العجاج يمدح األَب ُس: يكون توبيخاً ويكون ترويعاً؛ عن الخليل. يقال أبَستُه آبسه أب س اً. وأبَس 
 عبد الملك بن مروان: 

ِس  يَن ِفي نَ   َهي جي لم تَُرم  بأب ِس  لُيوثُ  أِر وأخذ  َهم    بالزَّ

ِس واألبًس  َحاِء ُكلَّ َجر  َ -عن باَحِة البَط  . -بالكسر-هو اإلبُس  : المكان الخشن، مثل الشَّأ ِز والشأِس، وقال ابُن األعرابّيِ:-أيضا
 قال منظور بن حبة األسدي: 

نَ  ِس  ُكلَّ   في ُكّلِ ُمنَـاخ  أب ـِس  يَت ُرك  عَر  في الِغر    َجنِي ن  ُمش 

وفسره بكل منزل ينزله اإلنس فليست روايته بشئ.  -بالنون -ويُروى: "في كل ُمنَاخِ أب ِس" باإلضافة، وَمن  روى: "ُمنَاَخ إن ِس" 
س.وقوله: "ُمش   َخل  في الِغر  " أي ُمد   عَر 
ً -واألبُس  ُب.-أيضا  : الَجد 

ُت الرُجَل أبساً: حبستهُ.  وأبس 
 واألب ُس: بكع الرجل بما يسوءه ومقابلته بالمكروه.

قُّ والغَيلَم.  وقال أبن األعرابي: األبس: ذََكر السالحف، وهو الرَّ
 : األصُل السَّوء.-بالكسر-واإلبس 

باس وقال ابن السكيت: امرأ َُ  : إذا كانت سيئة الخلق، وأنشد لخذام األسدي: -بالضم-ة  أُ

  بسوداء أُباس شهبره لًي َست    ِمث ل الفَنِي ِق َعب َهـَره َرق َراقَة

ُت به أبساً، وكذلك إذا بكعته وقابلته بالمكروه.  وقال األصمعي: أبَّست به تأبيساً: إذا صغَّرت به وحقَّرته، مثل أبَس 
 س: تأبس الشيء: تغيّر، وأنشد للُمتَلّمس: وقال ابن فار



ً  ألم   به األياُم ما يتأبَّسُ  تُطيف  تَر الَجون أصبح راسيا

 -قال الصغاني مؤلف هذا الكتاب: الصواب في اللغة وفي الشعر: "تَأيََّس" و "يتَأيََّس" بالياء المعجمة باثنتين من تحتها، وسيذكر
 في موضعه. -إن شاء هللا تعالى

 كيب يدل على القهر.والتر

 أرس

َسة بن مر بن أُدَّ بن طابخة بن اليَأس بن مضر: هو أخو تميم بن مر، قال األصمعي: ال أدري من أي شئ اشتقاقه. قال  أُر 
ُس: األكل الطيب.  الصغاني مؤلف هذا الكتاب: اشتقاقه مما ذكر ابن اإلعرابي: األر 

ً مثال َطَمَس يطِمُس َطم  -وأَرَس يأ ِرُس أرساً  يساً.-سا  : إذا صار إّرِ
س   : األصل الطيب.-بالكسر-واإلر 

يس  -مثال جليس-واألريس  يت-واإلّرِ على ساكنيها -: األّكار. فاألول جمعه أريسون. وبئر أريس: من آبار المدينة -مثال ِسّكِ
يسون وأراِرسة -رضي هللا عنه-من يد عثمان  -صلى هللا عليه وسلم -، وهي التي وقع فيها خاتم النبي -السالم . والثاني: إّرِ

 وأراريس وأراِرس. والفعل منه: أََرَس يأِرُس أرساً؛ مثل األول.
إلى هرقل: بسم هللا الرحمن الرحيم، من محمد عبد هللا ورسوله إلى هرقل عظيم الروم،  -وكتب النبي ?صلى هللا عليه وسلم

سالم، أسِلم تسلم، وأسِلم يؤتك هللا أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك سالم على من اتبع الهدى، أما بعد فإنني أدعوك بدعاية اإل
إثم األِريسييّن، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أالّ نعبد إال هللا و ال نشرك به شيئا وال يتخذ بعضنا بعضاً 

ومن هو على دين كسرى أهل فالحة وإثارة لألرض، أرباباً من دون هللا فإن تولوا فقولوا بأننا مسلمون. كان أهل السواد 
أنهم وإن كانوا أهل كتاب فإن عليهم من  -صلى هللا عليه وسلم-وكانت الروم أهل كتاب وأهل أثاث وصنعة، فأعلمهم النبي 

 اإلثم إن لم يؤمنوا مثل إثم المجوس الذين ال كتاب لهم.
ً -ويقولون لألِريِس: أري ِسيٌّ    ، كقول العجاج:-أيضا

َك وهو قَع َسِريٌّ  أفنى  باإلنـسـان َدّواِريُّ  والدهر   الُملُو 

ْيُس  ً -واإلر ِ : -أيضا  : األمير. وقد أرسه: أي استعمله، قال أبو حزام غالب بن الحارث العُكليُّ

يسا ال  تُبئني وإنني بك وغـد ال ِس اإلّرِ   تُبِئ بالمؤرَّ

 أي ال تجعلني مثلك وال تَعدل نفسك بي.
ساً.وقال  َس تأريساً: صار أّكاراً، مثل أَرَس أر   ابُن اإلعرابي: أرَّ

اعون، وهي َشاِميَّة.  وقال ابُن فارس: الهمزة والراء والسين ليست عربية، قال: ويقال إن األراريس الزرَّ

 أسس

ّسِ الدهر  َُ هر ووجه الدهر. ويُروى : أي على ِقَدِم الد-بالحركات الثالث-يقال: كان ذلك على أّسِ الدهر وإّسِ الدهر وأُ
َرَجُز أبي نَُخيلة السعدي ودخل يوم الفطر على يزيد بن عمر بن هبيرة، وكان أخذ ابن النجم بن بسطام بن ضرار بن 

 القعقاع بن معبد بن زرارة فحبسه، فقال ووصل همزة القطع: 

ـرِ  إنّي د  للـُهـمـاِم الـغَـم  َد الشَّ  ِشعري  لُمه  َح الَجي ِب بَع    ع رِ ونُص 

ـري وقائل   ـم  َده  ِر فيَمن  يَش ـري أشَهدُ   وما ابـُن نـج   إن لم يَش 

ـرِ  ما ـري َجَسد  يَن مي وعقـل   في  زال مجنوناً على أّسِ الَده   يَح 

، -مثل ُعس وِعساس-: أصل البناء، وجمع األُس: إساس -مثال األزر، مقصور منه-واألسس  -مثال أثَاث  -واألُسُّ واألساس 
 جمع األَسس: آساس: مثال َسبَب وأسباب. وقال ابن دريد: قال الراجز، قال: وأحسبه كذاب بني الحرماز: و

  السماء فرعه المديد نال  مجد  ثابـت وطـيد وأُسُّ 

 وأُّس أّس: زجر للضأن، يقال: أّسها يَؤسها أّساً: إذا زجرها.
: اإلفساد، قال رؤبة:   واألًسُّ

  الَشغ َب المسيُء الُمأّس   وَرِكبَ   األّسـاسُ  إذ  أسُّ األمورُ  وقلتُ 



 أي أفسدها المفسد.
: أي الشر بالشر، يقول: ألحقوا الشر بأصول من عاديتم، والَحسُّ في  وقال ابن دريد: وَمثَل  من أمثالهم: أل ِصقوا األُسَّ بالَحّسِ

، وبعضهم يرويه بالكسر فيهما: أي إذا جاءك شئ من -بالفتح -هذا الموضع: الشر، وكذلك قال ابن األعرابي: األسَّ بالَحّسِ 
 ناحية فافعل مثله.

 : باقي الرماد في الموقد. ويروي بيت النابغة الذبياني: -بالضم -واألُسُّ 

ي  ُمعَث لَبُ  وسقع    يبَق إالّ آُل َخي م  ُمنَـصَّـب   فلم   على أُّس  ونؤ 

 " ممدوداً بهذا المعنى.ويروي "ُمنَضَّد"، وأكثر الرواة يروونه: "على آس
 وقال ابن األعرابي: األسيس: أصل كل شئ.

ً -واألسيس   : الِعَوُض.-أيضا
 : موضع، قال امرؤ القيس: -مصغراً -وأَُسي س 

َن بنا ورودا وحافَةَ   وافقتُُهنَّ على أَُسـيس   ولو   إذ  وَرد 

 يمدح الوليد بن عبد الملك بن مروان:  وهو شرقي  دمشق، وقال عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع العاملي

 فيها ِغنًى وبـهـاءُ  بِِعشارَ   حباني الوليُد يوَم أَُسـي س   قد

 فِـتَـاءُ  ِجـلَّة  وُهـنَّ  أنها  الناِظُرون ما لم يَفُّروا يحِسبُ 

: األصل، وبعضهم يكسر الهمزة، والصواب فتحها.  واألَسُّ
.وأسَّ الشاة يَؤسُّها أّساً: أي زجرها   وقال لها: إّس إّس، وفي كتاب ياِفع ويَفَعَة: أّسِ أّسِ وإّسِ إّسِ

ً -وأسَّه يَؤّسهُ أّساً  هُ.-أيضا  : أي أزَّ
ُت الدار تأسيساً: إذا بنيت حدودها أو رفعت من قواعدها.  وأسَّس 

تَهُ  ً  -وأسَّس   : إذا بنيت أصله، قال هللا تعالى: )أفََمن  أسََّس بُن يانَه(.-أيضا
وي إال حرف واحد، كقول النابغة الذبياني:  والتأسيس  في القافية: هو األِلف التي ليس بينها وبين حرف الرَّ

  أُقاسيِه بطئ الكواِكبِ  وليل    ِلَهم  يا أُميمة ناِصـبِ  ِكِليني

ي حرف يجوز كسره ونصبه ورفع ه؛ نحو َمفَاِعلُن  وقال اللَّيث: التأسيس في الشعر أِلف  تلزم القافية وبينها وبين حرف الرّوِ
ِهد " في القصيدة لم يكن فيه تأسيس، حتى يكون "ُمَجاِهد " فاأللف تأسيسه، وإن جاء شئ من غير  في القافية، فلو جاء "ُمج 

كأنَّ عيباً في الشعر، غير أنَّه ربما اضطرَّ إليه بعض، فأحسن ما يكون ذلك إذا كان الحرف الذي  -فهو المؤسَّس-تأسيس 
 فتوحاً، ألن فتحته تغِلب على فتحة األلف كأنها تُزاُل من الوهم، كقول العَّجاج: بعد األلف م

مِ  ِعندَ  ـمِ  ُمعَلَّمِ   كريًم منُهم ُمـَكـرَّ  آَي الُهدى ُمعَلِّ

  هاَمةُ هذا العالَمِ  فَِخن ِدف    لألنبـياِء خـاتَـمِ  ُمبارك  

غاني مؤلف هذا الكتاب: قولُه: "خاتَِم" ليس من التأسيس في شئ، ولكن لغة لم يَحُسن. قال الصَّ  -مكسورة التاء -ولو قال: "خاتِِم"
؛ فيقول: خأ تَم  وعأ لَم ؛ فلم تبَق ألف  فَيُعلّل. ُز خاتَم  وعالَم   العّجاجِ َهم 

 وقال أبو ُعبيد: التأسيس: حرف القافية نفسها ومنها التأسيس، وأنشَد: 

َضلَّ جانِبُه   أال   طاَل هذا الليُل واخ 

 فالقافية هي الباء، واأللف قبلها هي التأسيس، والهاء هي الصلة.
 والتركيب يدل على األصل والشيء الوطيد.

 ألس

: اختالط العقل؛ عن أبي ُعبَيد، يقال: أَِلَس فهو مألوس.  األًلس 
 والِكب ِر والسَِّخي َمِة. وقال القُتَبّي: هو ومنه الحديث الذي َزَعَم أبو عبيد أنّه ال طريق له: اللهم إنّي أعوذ بك من شر األلِس واأللقِ 

لوَس ُهما المضطرب العقل؛ ال ِخالف بين أهل اللغة في ذلك، قال  الخيانة. وقال ابن األنباري: أخَطأَ؛ ألنَّ الَمألوس والَمس 
س واسمه جرير بن عبد المسيح:   الُمتلّمِ

  الرأي مألوسُ  لَضعيفُ  إذَن   إنّي  تـبـّدلَـُت مـن قــومـــي َعـــِديَُّكـــمُ  فإن

 جاء به بعد ضعف الرأي. وقال الحصين بن القعقاع: 



ُن بالَسنوِت ال أل َس فيهم ُهمُ  دا يمنعوَن جاَرُهم أن وُهم  السَّم   يُقَرَّ

 وقال آخر: 

َسا لم  بنا أو بكمـا ألل ـسـا إنَّ  ِر إالّ أن  نَُظنَّ َحد    نَد 

ً -واأللس   : الِغش.-أيضا
 ابُن عبَّاد: األَل س: الكذب والسرقة وإخطاء الرأي.وقال 

 واألَل س: الخلط، قال: 

لَس  بأَل ِس  كماءِ  ِن لم يؤ    الُمز 

 أي لم يُخلط بشيء ولم يُمَحق ِبِمحق.
 م وختم بالتعدي.وقال الهوازني: األل ُس: الريبة وتغير الُخلُِق من ريبة أو تغير الَخل ق ِمن مرض، يقال: ما ألََسَك؟، ابتدأَ باللزو

 ويقال: إنَّه لََمألوُس العَِطيَّة، وقد أُِلَست عطيته: إذا ُمنِعَت من غير إياس  منها.
 وأُِلَس فهو مألوس: أي مجنون، قال: 

جِ الَمن سـوِس  يَت بَع نَ  َوجَ   ِمثَل العُمَّ   يمشي ِمشيَةَ الَمألوِس  أه 

 ل ابُن فارس: يقال هو الذي يَُظنُّ الَظنَّ وال يكون كذلك.يقال: إنَّ به ألَلساً وأاُلَساً: أي جنوناً. وقا
 وقال ابُن ُعباد: الَمأ لوس من األلباِن: الذي ال يخُرج زبده ويََمرُّ طعمه وال يشرب من مرارته.

 وما ذقُت ألوساً: أي شيئاً.
 واإللُس: األصُل السَّوء.

َسِلي َن(، ، وهو اسم أعجمي ال ينص-صلوات هللا عليه-وإلياُس: النبي  رف للعجمة والتعريف، قال هللا تعالى: )وإنَّ إل يَاَس لَِمَن الُمر 
 لُغة، ومنه قراءة األعرج ونُبَيح وأبي واقد والجراح: )وإنَّ أل ياَس(. -بفتح الهمزة فيه-وأَلياس 
 : من قرى األنبار، قال أبو ِمحَجن: -مثال قُبَّي ط  -وأُلَّي ُس 

بُت رّواحاً وكوراً “ ُر ووائُل" وغوِدرَ   ونُمُرقاً  وقرَّ   في أُلَّي َس بَك 

َع.  وضَربَهُ فما تألََّس: أي ما توجَّ
: أن يكون يريد أن يعطي وهو يمنع، قال: وَصَرمَت حبلك بالتألُِّس وفالن ال يُداِلس وال يُؤاِلس: أي ال يخادع وال يخون.  والتألُّس 

  امبربرس: 

باري س   بَر  بَر  -األم  ، االّ أنهم تصرفوا فيه -باري س  بالنونويقال األن  باري س  بَر  ِرش ك، وهو بالرومية، وبعضهم يقول: ال  : الزَّ
باري   بَر  . وقالوا: َحبُّ األم  َُ َُ في َشن بَاِء بَاِء س، وهو بإدخال الالم عليه مفرداً ومضافاً إليه؛ وأبدلوا من نونه ميماً، كما قالوا َشم 

.  بالنون أصحُّ

 أمس

ِس: اسم ل ليوم الذي قبل يومك الذي أنت فيه بليلة، وُحِرك آخره اللتقاء الساكنين. وقال الكسائي: تقول العرب كلمتك أمِس أم 
وأعَجب تَني أمِس يا هذا، وتقول في النكرة: أعجبني أمِس وأمس  آخر. وقال غيره: اختلفت العرب فيه، فأكثرهم يبنيه على 

هم يعربه معرفة، وكلهم يعربه إذا دخل عليه األلف والالم أو صيَّرهُ نكرة أو الكسر َمعرفة، ومنهم من يعربه معرفة، وكل
عِر ُمذ  أمسَ  َساً. وقال سيبويه: قد جاء في ضرورة الّشِ  -إضافة، يقول مضى األمُس المبارك ومضى أمسنا وكلُّ غد  صائر  أم 

 ؛ وأنشد: -بالفتح

ـسـا لقد   خمسامثل األفاعي  عجائزاً   رأيُت عجباً ُمذ  أم 

سـا يأكلن ِلِهنَّ َهم   ِضرسـا ترك هللا لُهنَّ  ال  ما في َرح 

 وزاَد أبو زيد: 

بَدةَ االّ  ال  عجوز  ال تساوي فلسا فيهم سـا تأكل الزُّ  نَه 

ِس كما ال يَُصغَُّر َغد  والباِرحة وكيف وأين ومتى وأيُّ وما وعند وأسماء الشهور واألسبوع غير ال جمعة. قال: وال يُصغَّر أم 
سي؛ على غير قياس، قال العّجاج يصف جمالً:  ِس كسرَت الهمزة فَقُلَت: إم   وقال أبو سعيد: إذا نسبت إلى أم 

ِسيُّ  وَجفَّ   حيَن ونَى الـَمـِطـيُّ  كأنَّه   عنه العََرق اإلم 

لـيٌّ  قُرقُورُ  بّاتِ  بالِقيرِ   ساج  ساُجهُ ِمط   َزن بَـِريَّ  والضَّ



يّ  س وإن أد خل عليه األلف والالم، وأنشد  -بالفتح -وقال الفَراء: أمس  ِفض األم  جائز والكسر أفصح، قال ومن العرب من يَخ 
 ِلنَُصي ب يمدح عبد العزيز بن مروان: 

ِس قَب لَـهُ  وإني   حتّى كاَدِت الشمُس تَغ ُربُ  بَبابك  َظِللُت اليوَم واألم 

، أل ن  ؛ فَيُنَوَّ س  ن، وهذه لُغَة  شاذة.وبعض العرب يقول: رأيتُه أم   نَّه لّما بُني على الكسر ُشبِّهَ باألصوات نحو غاق  فَنَوَّ
ِس على أدنى العدد قُلَت: ثالثةُ آُمس   اج: إذا َجَمع َت أم  خ  وأف راخ  -، ويجوز ثالثة آماس  -مثال فَل س  وأف لُس  -وقال الزجَّ مثال فَر 

 ، قال: -مثال فَل س  وفُلُوس  -، فإذا َكثَُرت فهي األَموَس -وَزن د  وأزناد  

ت   فينا ِمشيَةَ الَروِس  تَميسَ   بنا أولَّ من أُُموِس  ُمرَّ

 وأنشد قُْطُرب: 

ت َسي نَـه َمرَّ لَي نه   تجرُّ   بنا أوَل من أم  ج  فَِلها الّرِ   في َمح 

 إنس

 وقال العّجاج:  -بالتحريك-اإلن ُس: البَشُر، الواِحُد: إن سي وأنَِسيٌّ 

ِريٌّ ل وبلدة     خال الِجنُّ بها إنِسيُّ  وال  يس بها ُطـو 

 وقال علقمة بن عبدة، وقال أبو عبيدة: إنَّه لرجل من عبد القيس: 

تَ  لَ   إلنِسّي  ولكن لـمـالك   فلَس  بُ  تَنَزَّ   من َجّوِ السماِء يصو 

، قال هللا تعالى: )وأنَاِسيَّ َكثِيرا(، وقرأ الكسائي ويحيى ب ن الحارث: "وأنَاسَي" بتخفيف الياء، أسقطا الياء التي والجمع: أنَاِسيُّ
. ويبيُِّن َجواَز أنَاِسَي  لهم: أنَاِسيَةُ كثيرة. -بالتخفيف-تكون فيما بيَن عين الفعل والمه، مثل قراقير وقراقِر   قَو 

ل  وآجال  -وإن س  وآناس   -مثال ِجنِّّي  وِجّن  -وقال أبو زيد: إنسيٌّ وإن س   .قال -مثال إج  َسان  وأناِسيَة ؛ كصيارفة  وصياِقلة   : وإن 
، فتكون الياء عوضاً من النون. ، وإن شئت جعلته إنساناً ثم جمعته أناِسيَّ  وقال الفّراء: واِحُد األناسّي إن ِسيٌّ

ً -ويقال للمرأة: إن سان    ، وال يقال إنسانة، والعامة تقولها، وينشد: -أيضا

ّبِ الغَِزل   مالِبسَ   َكَست ني في الَهـوى لقد  الصَّ

  الُدجى منها َخِجل بَدرُ   فـتّـــانة   إنـسـانة  

 تغـتـِسـل فبالدموعِ   َزنَت عيني بـهـا إذا

ناسي، قال ذو الرمة يِصُف إبالً غارت عيونها من التعب والسيَر:  ٌٌ  وإنسان العين: المثال الذي يُرى في السواد، ويُجَمُع أُ

َت آذانها استأ نَ  إذا َت لهااستوجس    َمل حود  لها في الحواِجبِ  أناِسيُّ   س 

وال يجمع على أُناس. وتقدير إنسان: ِفعالن، وإنما ِزي َد في تصغيره ياء  كما زيّدت في تصغير رجل فقيل رَويِجل. وقال قوم: 
ثُُر، فُحِذفت الياء استخفافاً؛ لَكثرة ما يجري على ألِسنتهم، فإذا صغَّ  -على إفعالن-أصلُه إن ِسيَان  روه ردَّوها، ألن التصغير ال يَك 

َي إنساناً ألنهُ عهد إليه فنِسَي. -رضي هللا عنهما-واستّدلوا عليه بقول ابِن عبّاس  ا ُسمَّ  أنَّه قال: أنمَّ
 واألناُس: لُغَةً في الناِس، وهو األصل، قال ذو جدن الحميري: 

  على الناِس اآلمنينا ن  المـنـايا يطَّـلـع إن

نَهمفيَدَ   جميعاً وافرينا كانوا  شتـى وقـد ع 

.  وأنس بن أبي أُناس بن محمية: شاِعر 
يَاًل. -بالتحريك-ويُجَمع األنَُس   آناساً؛ َجبَل  وأج 

: هو األيمن. : األيسر من كل شئ. وقال األصمعيُّ  وقال أبو زيد: اإلن سيُّ
ندين والقدم  ين؛ فما أقبََل منهما على اإلنسان فهو إنسي، وما أدبر فهو وحشّي.قال: وكلُّ اثنين من اإلنسان مثل الساعدين والزَّ

 وإلنِسيُّ القوس: ما أقبل عليك منها.
 وقال أبو الهيثم: اإلنسان: األن َملَة، وأنَشَد: 

ري بُولُ  إنسانة    بإنسانها إنسان ُمقلتـهـا تَم    في سواد الليل ُعط 

 وقال: 



ها أشاَرت   إنساناً بإنساِن عينَها لَ لَتقتُ   إنسان  بإنساِن كفِّ

 ً  : ِظلُّ اإلنسان.-واإلنساُن ?أيضا
 واإلنساُن: َرأُس الجبل.

 واإلنساُن: األرض التي لم تُزَرع.
 وهذا ِحدثي وِخدني وِخلّي وِخلصي ووّدي وِجلّي وِحبّي وإن سي.

 ويقال: كيف ابُن إنِسَك وأُنِسَك: يعني نفسه؛ أي كيف تراني في مصاحبتي إياَك.
: أي صفيُّه وخاصته.و  فالن ابُن أُنِس فالن 

لَُهم: كيف ترى ابن إنِسك   ؟، فقالت: َعَزاه إلى اإلنس، فأما األُنُس عندهم فهو الغزل.-بالكسر-وقال القّراء: قلت للّدبَي ريَّة: أي ش  قَو 
. : وهو نقيض العقور، وِكالب  أُنُس   وكلب  أنوس 

 يبة النفس تحب قُربَك وحديثك. وقال الكميت: وقال الليث: جارية  آنسة: إذا كانت ط

  بفاِحشة  وال ِمت فالِ  ليَست    آنسةُ الحديِث خريَدة   فيهنَّ 

ة:   وجمعها: اآلنساُت واألوانِس، قال ذو الرم 

  وال المستطرفاِت األواِنِس  شطونُ   تُن ِسنِي َمـيّاً نَـوى ذاةُ َغـربة   ولم

ه.وابُن ِمئناس الُمرادي: شاعر، ومِ   ئناس أُمُّ
 واألغر بن مأنوس اليِشُكري: أحد الشعراء في الجاهلية واإلسالم.

ه ابن األعرابي: األنيسة والمأنوسة: النار، ويقال لها: السكن، ألن اإلنسان إذا آنَسها ليالً أنَِس بها وَسكَن إليها وزال عنه توحشُّ 
 وإن كان باألرض القَف ِر.

نِية.وقال أبو عمرو: يُقال للديك: ال  شُّقُر واألنيس والبَر 
 ويقال: ما بالدار أنيس: أّي أَحد .

 واألنيس: المؤانس وكلُّ ما يؤنس به.
.  وقال الزبير بن بّكار: أبو ُرهم بن المطَّلب بن عبد مناف: اسمه أنيس 

ُت ب -بالتحريك-واألَنَُس  ُت به وأنِس  ، وقال أبو -بالحركات الثالث-ه واألُنََسة واألُن س: خالف الوحشة، وهو مصدر قولك: أنَس 
 ال غير. -بالكسر-زيد: أنِسُت به إنساً 

 وقال الليث: األنَُس: جماعة الناس، تقول: رأيُت بمكان كذا أنساً كثيرا: أي ناساً كثيراً. قال العّجاج: 

َوسا َجمَّ   ترى بالدار يوماً أنَسـا وقد   الدَِّخي ِس بالثُّغور أح 

 الضبيُّ: وقال ُسمير بن الحارث 

  الِجنُّ قُلُت: ِعّموا َظالما :فقالوا  ناري فقُلت: َمنون أنـتـثـم أتَوا

 الطعـامـا نحسُد األنس :زعيم    إلى الطعام فقال منـهـم فقلت

ً -واألنَُس   : الَحيُّ المقيمون.-أيضا
 .-صلى هللا عليه وسلم، ورضي عنه-وأنس بن مالك: خادم رسول هللا 

 .-صلى هللا عليه وسله، ورضي عنه -ل هللا وأنََسة: مولى رسو
 : في األعالِم واِسُع.-ُمصغراً  -وأُنَي س

ُب بن مأنوس الصَّنعاني: من أتباع التابعين.  وَوه 
ُت ناراً(. تُه: أبَصرتُه، قال هللاُ تعالى: )إنّي آنَس   وآنَس 

داً(: أي َعِلمتم.واإليناس: الرؤية، والِعلم، واإلحساس بالشيء. وقوله تعالى: )فإن  آنَس    تُم  منهم ُرش 
ُت الصوت: سمعته، قال الحارث بن ِحلزة اليشكري يِصُف نعامةً:   وآنَس 

  عصراً وقد َدنا اإلمساءُ  نَاصُ   نَب أةً وأفزعهـا الـقَـن   آنََست  

 واإليناُس: ِخالف اإليحاش.
  وكانت العرب تسمي يوم الخميس: مؤنِساً، وأنشد ابُن دريد: 

لُ  لَ   أن أعيَش وإنَّ يومـي أُؤّمِ  أو بأهون أو ُجبَـارِ  بأوَّ

مـي أو بَةَ أو ِشيَارِ  بمؤِنس    التالي َدبَار  أو فَـيَو    أو َعَرو 

 والمؤنِسة: قرية على مرحلة من نِِصيبِي ن للقاصد إلى الَموِصل.
 والمؤنِِسيّة: قرية بالصعيد شرقي النيل.

 ومؤِنس  من األعالم.



ِس وغير ذلك: المؤنسات.وقال الفّراء: ي  قال للسالح كله الرمح والدرع والِمغفَِر والتِّجفاِف والتَّسبِغَِة والتُّر 
: في اسم الرجل، قال: وُحِكَي فيه الهمُز أيضاً، وقرأ سعيد بن ُجبَير -ثالث لغات-وقال الفّراء: يقال يونُس ويونَس ويوِنس 

ف واألعمش وطاوس و اك وطلحة بن ُمَصّرِ نَِس" والضحَّ  -بكسر النون-عيسى بن ُعَمر والحسن بن ِعمران ونُبَيح والجّراح: "يُو 
 في جميع القرآن.

 وأنَّسه بالنار تأنيساً: أحرقه.
 والتأنيس: خالف اإليحاش.

تُه.  وأنَّسُت الشيَء: أبصرتُه، مثل آنَس 
 بكسر النون: من الصحابة رضي هللا عنهم. -رضي هللا عنه-ومؤِنس بن فُضالة 

: إذا أَحسَّ إنسيّاً، قال النابغة الذبيانّي: وا  ستأنََس الوحشيُّ

لي وقد زال النهار بنـا كأنَّ    الجليل على ُمستأنَس  َوَحدِ  بذي  َرح 

 أي على ثَور  وحشي أَحسَّ بما رابه فهو يستأنس: أي يتبصر ويتقلَّب هل يرى أحداً، يُريُد أنَّه مذعور؛ فهو أنشط لعدوه وِفراِره.
تَأ نُِسوا( قال ابُن َعَرفَةَ: حتى تنظروا هل هاُهنا أَحد  يأذن لكم. وقال غيره: معناه تستأذنوا، واالستئذانوقو : له تعالى: )حتّى تَس 

: أنّه كان إذا دخل داره استأنَس -رضي هللا عنه-االستِعالم، أي حتى تستعِلموا أُمطلق  لكم الدخول أم ال. ومنه حديث ابن مسعود 
 قال األزهري: العرب تقول: اذهب فاستأنِس  هل ترى أحداً: معناه تَبَصَّر. وتكلَّم.

 والمستأنُِس والُمتَأنُِّس: األَسُد.
 فأما الُمستأنِّس: فهو الذي ذهب توحشه وفزعه وأِنَس بلقاء الرجال وُمعاناة األبطال، قال الفرزدق يمدح بِشر بَن مروان: 

تأنِس     يأخذُ منه الِمق نَُب الَخَمرا لأللف  بلقاء الناس ُمغتَـَصـبِ  ُمس 

 وأما الُمتِأن ُِس: فهو الذي يِحسُّ بالفريَسِة من بُْعٍد، قال ُطَريح بن إسماعيل: 

عات     تأنُّس  وَشِمي مُ  للمحرجاتِ   بالفضاِء يَُدلُّها ُمتََصّرِ

: أي استأنَسُت به.  وتأنَّسُت بفالن 
 ونظر رافعاً رأسه وَطَرفه.والبازي يتأنَُّس: وذلك إذا ما َجلّى 

ِش.  والتركيب يدل على ظهور الشيء؛ وعلى كل شيء خالف طريقة التوحُّ

 أوس

، قال أسماُء بن خارجة  ساً: إذا أعطيتَهم، وكذلك إذا عّوضتهم من شيء  َم أو  ُت القَو  ُس: اإلعطاُء، قال أبو زيد: أُس  األو 
 :  الفزازيُّ

  زيُد على إباله  ي ِضغ ث    ُكلُّ يوم  من ذؤالـه   لي

الله   فوقي  ُكـلُّ يوم  ِصــيقَة   لي ُل كالّظِ  تأجَّ

ً  فأَلَ  قَـصـا َشأنََّك ِمش  ً   ح  سا   أَُوي ُس من الَهبَالَه   أو 

 : الذئب، يعني ِعَوضاً يا ِذئُب من ناقتي الَهبَالَِة.-وأَوي س  ُمَصغَّره-واألَوُس 
و؛ وعمرو ذو الَكِلِب في رواية األصمعّيِ؛ ورُجل  من ُهذَيل غير ُمسمى في رواية وقال أبو ِخراش الُهَدِلي في رواية أبي عمر

 ابن األعرابّيِ: 

  جاء كعباً عنك من بين النََّسم   هل  ليَت ِشعري َعنَك واألمر أَمـم   يا

   الغـنـم فعل اليوم أَُوي س  في ما

 وقال أبو ِحزام غالب بن الحارث العكلي: 

 ً تَِري سا إذ   ِسـيد  أُِوي س  من ابنِ  اتِّئابا فَنا ُمس    تأّرى َعُدو 

ُهما.  وأوس: أبو قبيلة من اليمن، وهو أوس بن قَيلة أخو الخزرج، منهما األنصار، وقَيلَة أُمُّ
 واألوس: النُّهَزة.

. س  س  أو  ُر الغنم والبقر، يقولون: أو   وأوس: َزج 
. وهو ا : يأتي عليكم أَُوي س  -رضي هللا عنه -لعَُمرَ  -صلى هللا عليه وسلم-لذي قال فيه النبيُّ وأَُويس بن عامر المراديَّ ثم القََرنيُّ

، لو أقَسَم  ، له والدة هو بها بَر  ، كان به بََرص  فبََرأ منه؛ إالّ موضع درهم  بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قََرن 
ه، فإِن استطعت أن يغِفَر لَك فا .على هللا ألبَرَّ  فعل 



واآلس: َشَجر معروف، الواحدة منها: آسة، وهو بأرض العرب كثير، ينبت في السهل والجبل، وخضرته دائمة أبداً، ويسمو 
  حتى يكون شجراً ِعظاما، وفي دوام خضرته يقول ُرؤبَةُ: 

َضرُّ   منظوراً علـيه األرغـاس   تراهُ  َضرَّ األاَلُء واآلس   يَخ    ما اخ 

ِ، وهو ِلماِلٍك: وفي منابِتِه من ا ، ويُروى ألبي ذؤيٍب الُهذَلي   لجبال يقول مالك بن خالد الُخناعيُّ

َمِخر    ال يُعِجُز األيّاَم ذو ِحيَد   ياَميَّ    به الظَّيّاُن واآلسُ  بُِمش 

لو وفيها مع ذلك َعل قََمة . َودُّ إذا أينعت وتَح   ولآلِس بََرَمة  بيضاء طيبة الريح، وثمرة تَس 
ً -واالس   : بقية الرماد في الموقد، قال النابغة الذبياني: -أيضا

ي  ُمعَث لَبُ  وُسف ع    يبَق إالّ آُل َخي م  ُمنَـصَّـب   فلم   على آس  ونُؤ 

 وقال األصمعي: اآلُس: آثار الديار وما يُعرف من عالماتها.
 َل مالك بن خالد الُخناعي الذي ذكرته آنفاً.واآلُس: بقية العسل في الخلية، وقيل هو العسل نفسه؛ وبه فسََّر بعضهم قَو  

ً -واآلس   : القَب ُر.-أيضا
 واآلُس: الصاحُب.

: ال أعرف اآلس بالمعاني الثالثة من جهة تصح ورواية عن الثِّقات. وقد احتجَّ الليث فيما قال بشعر ال يكون  وقال األزهريُّ
ةً ألنه مصنوع:   مثلُه ُحجَّ

 ُكلوماُ ما لـُهـنَّ آِس  أشكو  آِس ُسلَي مى فـالـفـؤاُد  بانَت  

 مثل طـعـم األِس  ِريقَتُها  أجِل حوراَء كغصِن اآلِس  من

ُت بعدها مـن آِس  وما تَأس   بـاآلِس  فانّي ُمل حـق   َوي لي  اس 

تأَسهُ: أي استعاَضهُ.  واس 
تَأَسهُ: أي استصحبه.  واس 

تَأَسهُ: أي استعطاه، قال النابغة الجعديُّ رضي هللا  عنه:  واس 

 بَعَد أُناس  أُناسا وأفنيتُ   أُناساً فأفنـيتـُهـم   لَبِس تُ 

ِلي َن أفنَـي تَـُهـم   ثالثَةَ  تَأسا وكان  أه    اإللهُ هو الُمس 

 أي: اْستَعاَض، وقيل الُمْستَاُس: الُمْستَعَاُن.

 أيس

ُت من ُت؛ لُغَةً في يئس  ُت منه آيَُس إياساً: أي قنط  يِت: أيِس   ه أي أُس يَأ ساً.ابُن السّكِ
 واإليَاُس: انقطاع الطمع.
. : في األعالم واِسع   وإياس 

هو وقال الخليل: إّنِ العرب تقول: ائ ِت به من حيث أي َس ولَي َس، ليس يُستعَمل أي َس إالّ في هذه الكلمة فقط، وإنَّما معناها كمعنى 
ِد والِجَدةِ. وقال: إنَّ ليس معناها  ال أي َس: أي ال ُوِجَد. في حال الكينونة والُوج 

ُر.  وقال األصمعي: األَي ُس: القَه 
َج: إسُت أئي ُس أي ساً: أي ِلن ُت.  وقال ابُن بُُزر 

َساناً  : ما رأيُت ثَمَّ إي  : في لُغَِة َطيَّئ   أي إنساناً، قال ويجمعونَهُ أياسين. -بالياء-وقال اللِّحيانيُّ
تُه منه، وكذل تُه تأييساً.وآيَستُه من كذا: أي أي أس   ك أيَّس 

تُه ألستخِرَج منه شيئاً فما  وقال الليث: التأييس: االستقالل، تقول: ما أيَّسنا من فالن خيراً: أي ما استقللنا منه خيراً، أي أَرد 
ُت عليه.  قََدر 

، وأنَشَد للشَّّماخ:   وقال غيره: التأييس: التأثير في الشيء، قال ذلك أبو ُعبَي د 

  بضاحيِة الصيداِء َمهزولُ  ِطل ح    وُم مـا يَؤيُِّسـهُ من أطُ  وِجلُدها

داِن. ل ُح: الَمهزوُل من الِقر   األطوم: سمكة من سمك البحر؛ وقيل: هو السلحفاة. والّطِ
ُت الشَّيء: ليَّنتُه، قال العباس بن مرداس السُّلَميُّ رضي هللا عنه:   وأيَّس 

ر  ال أؤيُِّسهُ  إن    فَيَن َصِدعُ  عليه فأُحميهِ  قِدأَو  تَُك ُجلموَد بِص 

ُس:   وتَأيََّس الشيء: الَن، قال المتلَمَّ



ً  ألَم   َن أصبََح راسيا  يتـأيًّسُ  به األيّاُم ما تُِطي فُ   تََر أنَّ الَجو 

ّدة، واستشَهَد على ذلك ببيتَ  ُت الشيء وتَأبََّس الشيء بالباء الُمَوحَّ ِس هذيِن، وذََكَر بعض من َصنََّف في اللغة: أبَّس  ي العبّاِس والُمتَلّمِ
 والصَّواب ما ذكرُت، وموِضعُهما هذا التركيُب.

: الهمزة والياء والسين ليس أصالً يُقاس عليه، ولم يأِت منه إال كلمتان ما أحِسبُهما من كالم العرب، وقد  وقال ابُن فارس 
 لتَّأيَُّس، واستشَهَد بالبيتين الُمقَدَِّم ِذكُرُهما.ذكرناهما ِلِذكِر الَخليِل إيّاهما. فََذكَر أي َس والتأيِي َس وا

 بأس

 البَأ ُس: العَذَاُب.
ِز، فهو  ُجُل يَب ؤُس بَأساً: إذا كان شديد البأس، حكاه أبو زيد  في كتاب الَهم  -بئيس والبأس: الشدَّة في الحرب، تقوُل منه: بَؤَس الرَّ

 أي ُشجاع . -على فَعيل
 وَعذاب  بئيس: أي شديد.

م  ُوِضَع موضع المصدر، وأنشد أبو عمرو للفرزدق: و   بَئَس الرُجل يَبأُس بؤساً وبَئيساً: أي اشتدَّت حاجته. والبَئيُس: هو اس 

 ِمع َصم  َريّاَن لم يًتًـًخـدَّدِ  على  شئَت غنّاني من العاجِ قاِصف   إذا

ً   من أهل الَمدينَِة لم تَـذ ق ِلبيضاءَ  ـِحـدِ  ةَ ولم تَت بَع  َحمولَ  بئيسا  ُمج 

ب ِيُّ:   وكذلك البَئيسي والبُْؤسي، قال ربيعة بن مقروم الضَّ

زي سي  القُروض ّوفاًء بهـا وأج    بَئي سي ونُع مي نَِعي ما بِبؤ 

 ويُروى: "بَئيسا".
ِصنَُكم  من بَأ    ِسُكم(.وقوله تعالى: )وَسَرابِي َل تَِقي ُكم بَأ َسُكم( أي حربَُكم، وكذلك قوله تعالى: )ِلتُح 

 وقوله تعالى: )بَأ ُسهم بَي نَهم َشِديد ( أي إذا لم يََروا عدّواً نََسبوا أنفَُسهم إلى الشدة.
. يد ( أي امتناع  من العدّوِ َد فيه بَأ س  َشد   وقوله عزَّ وجل: )وأنَزل نا الَحِدي 
، قال العّجاج:  ُم نُع م  ، من قولهم: يَوُم بُؤس  ويَو   واألبوُس: جمع بؤس 

ِثرُ فَ    النُّع مى ونُفِشي األب ُوسا نُك 

 وفي المثل: عسى الغَُوي ُر أب ُؤساً: أي داهيَةً. واألب ُؤُس: من أسماء لّداهيَِة، وقد مضى تفسير الَمثَل في تركيب غور.
دَّة، قال األخفش: بُنِيَت على فعالء، وليس لها أفعل.  والبأساء: الّشِ

ت ُهم البأساءُ  : البأساء في األموال وهو الفقر، والضراء في األنفُِس وهو القتل. وقوله تعالى: )َمسَّ  والضَّّراُء(، قال األزهريُّ
 والبَي أُس والبَي َهُس: األسد.

ً -والبَي أُس  (.-أيضا  : الشديد، وقرأ عاصم: )ِبعَذَاب  بَي أس 
دح. فإذا ولَّينا اسماً ِجنساً فيه ألف والم ارتَفَع، تقول: بِئ َس وبِئ َس: َكِلمة  مستوفية لجميع الذم، كما إنَّ نِعَم كلمة مستوفية لجميع الم

َداً ونِع َم َصِدي قاً أن   أةُ ِهن د ، فإن لم تكن فيه أِلف  والم انتصب، تقول: ِبئ ِس َرُجل  َزي  َت؛ على التمييز. وُهما الرُجُل َزي د  وبِئ َسِت الَمر 
موضعيهما، فَنِع َم منقول  من قولَِك: نَِعَم فالن: إذا أصاب نعمةً، وبِئ َس منقول من فعالن ماضيان ال يتصّرفان ألنهما أُزيال عن 

: إذا أصاب بُؤساً، فنقالً إلى المدح والذم، فشابها الحروف فلم يتصّرفا. وفيهما لُغات  نَذُكُرها في  -إن شاء هللا -قولك: بَئَس فالن 
 نعم.

 ، : أي شديد ؛ مثل بَئي س  (.وَعذَاب  بِئ س   وقرأ نصُر بن عاصم: )بعَذَاب  بِئ س 
: الدَّواهي.  وبَنَاُت بِئ س 

ا به أن فَُسهم(، وفي حديث النبيَّ  : ِبئ َسما -صلى هللا عليه وسلم-ومن العرب من يصل بِئ َس ب"ما"، قال هللا تعالى )ولَبِئ َسما َشَرو 
َي، و ياً من صدور الرجال من النُّعَِم من ُعقُِلها.ألَحِدِهم أن يقوَل نسيُت آية َكي َت وَكي َت بل هو نُّسِ  استذكروا القُرآَن فأنَّه أشدُّ تفّصِ

والعرب إذا أدخلت "ما" على بِئ َس أدخلت بعدها "أن" َمَع الفعل، وروي عن النحاة: ِبئ َسما تَزويج  وال مهر، والمعنى بِئ َس شيئاً 
ّجاج: بِئ َس إذا َوقَعتَ  .تزويج  وال مهر. وقال الزَّ م  منكر دال على جنس   ََ على "ما" ُجِعلَت  "ما" معها بمنزلة اس 

 : من البؤِس، قال الُكَميت: -إفعال-واإلباُس 

ز  فَقُلُت لهم: قالوا  وإعوار   الغَُويُر بإِب أس   َعسى  أساء بنو َكر 

َرةِ.-إفعال-اإلعوار   : من العَو 
 واإلبتئاس: الُحزن.

 )  أي ال تضعُف وال تَِذل وال يَشتَدَّنَّ أمُرُهم عليك.وقوله تعالى: )فاَل تَب تَئس 
 والُمبتَئِس: الكاِره الحزين، قال حسان بن ثابت رضي هللا عنه: 



  وأقعُد كريماً ناِعَم البالِ  منه  يَق ِسِم هللاُ أق بَل  َغي َر ُمب تَِئس   ما

 وقال لبيد رضي هللا عنه: 

 لَِقي نا  بمايَب تَئس نَ  َرةَ   َرب َرب  كِنعاجِ صا في

. هُ: بمعنى واحد  : يُقال اغتنم األمَر واب تَئس   وقال ابن َعبّاد 
عاً. باتاً َوتََضرُّ  والتبَّاؤُس: التفاقُُر وأن  يَِري من نَف ِسه تََخشَُّع الفقراء إخ 

أن تباَءَس وتََمسَكَن وتُق ِنع يََديَك : الصالة َمثنى َمثنى؛ وأن  تََشهََّد في كل ركعتين؛ و-صلى هللا عليه وسلّم-ومنه حديث النبّيِ 
. ، فََمن  لم يَفعَل فهَي ِخَداج   وتَقوَل: اللُّهمَّ اللُّهمَّ
 والتركيب يدل على الشهادة وما ضارعها.

 ببس

: البابُوسُ  لزنى وهَدموا : َولَُد الناقة، والصبي الرضيع. ومنه حديث ُجَري ج  الّراهب حين اتََّهُموه با-مثال فاعول -أبُن األعرابيُّ
؟ فجاءوا به، فقال: َدعوني حتّى أصلّي، فصلّى فلمّ  ا َصوَمعَتَهُ وقالوا: َزنَيَت بهذِه البَغّيِ فََولََدت منَك، فقال: أيَن الصبيُّ

ونَهُ ويتَمسَّحوَن انصرَف أُتَِي بالصبّيِ فََطعََن في بطنِِه وقال: يا بابوُس من أبوَك؟ قال: فاُلن الّراعي، فأقبلوا على ُجَريج  يُقَبِّل
 :  بِه، وقالوا: نَب ني لك صومعتك من ذهب ، قال: ال؛ أعيدوها من طين  كما كانت. قال عمرو بن أحمر الباهليُّ

ً  َحنَّت   صي إلى بابوسها َجَزعا َكـرُ  َحني نِك أم ما أن تِ  ماذا  قَلُو   والذِّ

 وقال ابُن عبَّاد: البابُوُس: الَولَُد؛ بالروِميَِّة.

 بجس

ساً: إذا َشقَق تَه. ُت الماَء والُجرَح أب ُجُسه وأب ِجُسه بَج   بََجس 
اُج يمدح عبد الملك بن  -أيضاً -ويُقال  ، قال العَجَّ ؛ وصفاً بالمصَدِر، كقولهم: ماء  َغور  وَسك ب  وَصبٌّ : أي ُمن بَِجس  س  ماُء بَج 

 مروان: 

ِس  كالغَيثِ  ج  َس بَع َد الرَّ ج  ـِس  لعيُن بمـاء  ا فثاَرتِ   َهدَّ الرَّ  بَـج 

 وكذلك ماٌء بَجيٌس، قال ُرْؤبَةُ: 

ِقي نَ  بَا بَِجي سا أُس    نَّضاَخ الصَّ

َسةُ: اسُم موِضع ، ويقال: اسم عين  باليمامة.  وبَج 
تُه. ومنه حديث ُحذَيفَة بن اليََماِن  ر  ُت الماَء تَب ِجي ساً: فَجَّ س  ُسها الظُّفُُر غيَر : ما ِمنّا إالّ رجُ -رضي هللا عنهما-وبَجَّ ة  يُبَّجِ ل  له آمَّ

رها ِبُظفُِره قَ  ُجلَي ِن، يعني عمر وَعِليّاً رضي هللا عنهما. يُريُد أنَّها نغلَة  كثيَرة  الصديد؛ فإن أراد ُمريد أن يفجَّ َدَر على ذلك الرَّ
.المتالئها ولم يحتَج  إلى حديدة يَب َضعُها بها، وأراد: ليس منَّا أَحد  إالّ وف  يه شيء 

َرةَ َعي ناً(. وقال الليث: اإلنبجاس عام  والنُّبوعُ في العَ  ةً.واإلنبجاس: االنفجار، قال هللا تعالى: )فان بََجَست  منه اث نَتا َعش   يُِن خاصَّ
اج:  َس الغَرُب، قال العجَّ  قال: وتقوُل العرب: تَبَجَّ

ً  يا ِرسا ماً ُمك   وأب ـلَـسـا نعم أعِرفُـه :قال  صاحِ هل تَعِرف َرس 

بَي  داِلج   َوِكي فَ   عيناهُ من فرِط األسـى وان َحلَبَت   ـسـا َغر   تَبَـجَّ

ُس: وذلك من َكث َرةِ الدََّسِم. يت: جاءنا بثَريَدة  تَبَجَّ  وقال ابُن السّكِ
ُس ُعيُوناً.  وأرض  تَتَبَجَّ

ُس بالَمَطِر.  والسََّحاُب يَتَبَجَّ
 الشيِء بالماِء خاصَّةً. والتَّركيب يُدلُّ على تفتُّحِ 

 بحلس

لَُس: إذا جاَء فاِرغاً.  ابُن األعرابي: جاَء فالن  يَتَبَح 



 بخس

ساً. س: النَّقص، يُقال: بََخَسه َحقَّه يَب َخُسه بَخ   البَخ 
، ويكون وصفاً بالمصدر كما سبق. س  ( أي ذي بَخ  س  هُ بِثََمن  بَخ   وقوله تعالى: )وَشَرو 

َس فيه وال َشَطَط.ويقال للبيع إذا كان ق َس فيه وال َشَطَط، كما يقال: ال َوك   صداً: ال بَخ 
: وإن  شئت قُل َت: باِخَسة. فمن روى باِخس أراد  ، وقال ثعلَب  . هكذا جرى المثل بال هاء  قاء وهي باِخس  ِسبُها َحم  وفي المثل: تَح 

ى الكالم على بََخَست فهي باِخَسة. يقال أنَّ المثل تكلَّم به رجل من بني أنَّها ذاةُ بَِخس  تَب َخُس الناَس حقوقهم، وَمن  روى باِخَسة بن
: أالَ أخِلطُ   مالي العًنبَر من تميم جاورته امرأة فنظر إليها فَحِسبَها حمقاء ال تَعِقل وال تَحفَُظ وال تعِرف مالها، فقال العَن بَريُّ

ديَء من متاعي، فقاسمها بعدما خلط متاَعهُ بمتاعها، فلم ومتاعي بمالها ومتاعها ثم أُقاِسُمها فآخذُ خير متاعها  وأُعطيها الرَّ
. فعوقَِب عنَد ذلك فقيل له:  َض عند المقاسمة حتى أخذت متاعها، ثم ناَزَعتهُ وأظَهَرت له الشكوى حتّى افتدى منها بما أراَدت  تَر 

، فقال: تحِسبها حمقاء وهي ب َت امَرأَةً وليس ذلك بَِحِسن  .اختََدع  ي  . يُضَرُب ِلَمن  يَتَبَالَه وفيه َده   اِخس 
 قال هللا تعالى: )وال تَب َخُسوا النّاس أشي ائهم( أي ال تَظِلموهم أموالهم. وَكلَّ ظاِلم  باِخس.

 وقَوله تعالى: )وهم فيها ال يُب َخسوَن( أي ال يُن قَصوَن من أرزاقِهم وال يقلِّلون.
ُس  ً -والبَخ  ض  تُنبُِت -أيضا  من غيِر َسقي .: أر 

يت: يقال: بََخصُت عينَهُ  تُها -بالصاد-وقال الليث: البَخُس: فَقُء العين باإلصبَعِ وغيِرها. وقال ابن السّكِ . -بالسين-، وال يقال بََخس 
: بََخَص َعينَهُ وبََخَزها َوبََخَسها: إذا فقأَها.  وقال األصمعيُّ

ُس بالزكاة؛ يأتي ع -صلى هللا عليه وسلّم-وفي حديث النبّي  با بالبيع؛ والخمر بالنبيذ؛ والبَخ  تََحلُّ فيه الّرِ لى الناس زمان يُس 
كاة و لون الزَّ ِر؛ يَتَأوَّ ِم العَش  ُس، وقيل: هو ما يأُخذُه الُوالةُ باس  ُس: الَمك   الصدقات.والسُّحُت بالهديّة؛ والقتل بالموعظة. البَخ 

-لحم العَِصُب، وقيل األباِخس: ما بين األصابِع وأُصوِلها. واألصاِبع نفُسها يقال لها األباِخس ويُقال: إنَّهُ لََشديُد األباِخِس: وهي ال
 ُ  ، قال الُكَمي ُت: -أيضا

 األباِخسا َجَمعَت  كفٌّ إليها كما  نِزاراُ وهي شتّى شعوبها َجَمعتُ 

َس الُمخَّ تبخيساً: إذا نقص ولم يبَق إالّ في السالمى والعين؛ وهو  ؛ وهذه عن ابِن عبّاد.وبَخَّ َس الُمخُّ  آخر ما يبقى، وكذلك تَبَخَّ
 وتبَاخَس القوم: إذا تغابَنوا.
 والتَّركيب يدل على النَّقِص.

 بذغس

ِغي ُس: قرية من أعمال َهَراةَ، أنَشَد األصمعّي لنفسه:   باذ 

  في بعض ُطرق السُّوِس  أبَصرتُها  مـن أكـرم الـمـجـوس جاريَة  

 عين الناظـر الـجـلـيِس  تَُسرُّ   ـضـرةِ الـنّـاُووِس بـح جاِلـَسةً 

ـهِ   كـهـيئِة الـعَــروِس  وهـيئة    ال كـاب  وال عـبــوِس  بَِوج 

ِطها الَمغـمـوِس  إذا كِ   غدت في ِمر  ِس  بالِمس   والعَـن ـبَـِر والـُوُرو 

   بـاَذِغـي ِس  فتـنـت أشـياخَ  قد

 برس

ُن، قا-بالكسر-البِرُس   ل: : القُط 

ً  تَنفي ِس   اللُّغام على هاماتها فزعـا   َطيَّّرهُ ضرُب الكرابيلِ  كالِبر 

 وقال الليث: البِرُس: قُطُن البردي  خاصةً، وأنشد: 

َق الُجّماح َكنَديفِ  ِس فَو    البِر 

 لُغَةً فيه؛ وهو القطن أو شبيهٌ به، وأنَشَد:  -بالضم-وقال ابن دريد: البُْرس 

  س  نَِديفُ لُغاَمهُ بِر   كأنَّ 



ً  -وبُرس    : قرية من َسواد العراق بيَن الكوفة والِحلَّة الَمزيَديَِّة.-أيضا
سان بن كعب بن الِغطريف األصغر بن عبد هللا بن عامر. ساُن: قبيلة من األزد، وهو بُر   وبُر 

ُس   : َحَذاقة الدَّليل.-بالفتح-وقال ابن األعرابي: البَر 
 د على غريمه.: إذا تشدّ -بالكسر -وبَِرسَ 

 ويقال: ما أدري أي البَرساء هو وأّي بَراساَء هو: أي أيُّ الناس هو.
ُت األرَض تبريساً: إذا سهَّلتها َولَيَّن تَها. س   ويقال: بَرَّ

 بربس

 : البئر العميقة.-بالكسر-ابن األعرابي: البِرباس 
عراء الَمعني   الطائي: وقال الليث: بربسُت فالناً: أي طلبته، قال أبو الزَّ

بَس تُ   أصـيلِ  والمـرُء غـيرُ  فأعجزني  في تَطالب أرض ابِن مالك   وبَر 

 ويُروى: في تَطالب عمرو بن مالك.
يِت: جاء فالن  يتبربس: إذا جاء يمشي مشياً خفيفاً، وأنشد:   وقال ابُن السّكِ

بَـس   فََصبََّحت هُ  لَس   تَهتِكُ   ِسلَق  تَـبَـر    َخلَّ الَحلَِق الًملَس 

 وقال الليث: التَّبَربُُس: َمشُي الكلِب، وإذا مشى اإلنسان كذلك قيَل: هو يتبَربَُس.
 وقال أبو عمرو: جاَء فالن  يتَبَربَس: إذا جاء متبختراً.

ً -وتَبَربََس   : مرَّ مّراً سريعاً.-أيضا

 برجس

 ناقة  بِرِجيس: أي غزيرة.
ً -والِبرِجيُس   شتري؛ حكاه عن ابِن الَكلبّيِ، قال رؤبّةُ: : نَجم ، قال الفَّراء: هو الم-أيضا

ِجي سا كافَحَ    بَع َد النَّثَرةِ الِبر 

 : َغَرض  في الهواء على رأس رمح أو خشبة طويلة وكأنَّه مَولَّد.-بالضم-والبُرَجاس 
 وقال ابن بزرج: الِبرجاس: ِشبهُ األَمَرةِ تُنَصب من الحجارة.

 بردس

د س، وذلك أن يقتحم األمور؛ مثل -بالكسر-ِدس ابُن فارس في المقاييس: الِبر : الرجل الخبيث، والباء زائدة وإنما هو من الرَّ
 الِمرداس وهو الصَّخرة.

 ً ً -وهو أجَود. والبَرَدسة: التكبُّر، والنُّكُر  -وقال في الُمجَمل: الب رِدس والِبرِديس: الرجل المتكبر، والمنكر ?أيضا وهو  -أيضا
َود.  أج 

 برطس

 يد: الُمبَرِطس: الذي يكتري للناس اإلبل والحمير ويأخذ على ذلك ُجعالً.ابن در
 : اسم أمم  لهم بالد واسعة تتاخم أرض الروم.-بالضم-وبُرطاس 

 وبُرطاس: من األعالم.

 برعس

: قالوا الغزيرة، وقالوا الجميلة التامة الَخل ِق، وأنشَد:  ِعيس  ِعس  وِبر   ابن دريد: ناقَةُ بِر 



ً    الهجمةَ الَجراِجراوهبتَ  أنتَ  ً  ُكوما  َخنَاِجرا بََراعيَس معا

يت:   ويُروى: "ُكوماً َمهاريَس"، والَمهاريس: الشَّديدات األكل. وأنشد ابُن السك ِ

ُر الَمكوُد الدائمُ  إن   َك الغُز    بَراِعيَس أبوها الّراِهمُ  فاعِمد  َسرَّ

 وقال غيره: رجٌل ِبرِعيس: أي صبور.

 برغس

 من الرجال: الرزين الصبور على األشياء ال تكرثه وال يباليها. -بالغَين الُمعَجمة-الِبرغيس  أبو عمرو:
نَة:   والبراغيس من اإلبل: الِكرام، قال أبو َجو 

 قـرين   ولم تسَمع ُرغاء بَِسيف    كاآلجام لم يُمَش وسَطها بَراغيسُ 

 برلس

 سواحل مصر يُنَسب إليها جماعة من أهل الِعلم.: قرية من -بالضمات الثالث وتشديد الالم-بُُرلُُّس 

 برنس

نُُس: قَلن ُسَوة طويلة كان النسَّاك يلبسونها في صدر اإلسالم. وقيل البُرنُس: كل ثوب رأسه منه ملتزق به، ُدّراعة كان أو جُ  بَّة البُر 
ِس مأخ َطراً. وقال ابن دريد: البُرنُس إن كانت النون زائدة فهو من البِر  ، وإن كانت أو ِمم  وذ، ألنه يقال للقطن ِبرس  وبُرس 

نََساِء هو: أي أيُّ الناس هو.  أصلية فهو من قولهم: ال أدري أيُّ البَر 
نَاَساَء هو: أي نََساِء هو وأيُّ بَر  نََساَء هو وأيُّ البَر  نََساء هو وأيُّ بَر  نََساء هو وأيُّ البَر  ال أيُّ الناِس هو. وق ويقال: ما أدري أيَّ بَر 

نََساِء هو أي أيُّ الناِس هو: البَر  بالنَّبَِطيَّة: االبن؛ والنَّسا: اإلنسان. وقال غيره ناشا األصمعي في قولهم: ال أدري أيُّ البَر  -: بَر 
بته العرب. -ُمع َجَمةً   بالسُّريانيَّة فعرَّ

. نَسي: أي في غير َضي عَة   ويقال: جاء يمشي البَر 

 بسس

 : الباسَّة والبّساسة، ألنها تَبُسُّ من أَل َحَد فيها: أي تهلكه وتحطمه.-هللا تعالى حرسها-من أسماء مكَّة 
فا( ، وقيل: ِسيقَت وقوله تعالى: )وبُسَِّت الِجباُل بَسَّا( أي فُتَّتَت وصارت أرضا، وقيل: نُِسفَت كما قال تعالى: )فَقُل  يَن ِسفُها َربّي نَس 

  فكانَت  َسرابا(.كما قال تعالى: )وُسيَِّرِت الجبالُ 
ُت اإلبل أبُسُّها  : السَّوق اللَّيُِّن، وقد بََسس   بَسَّاً. -بالضم-وقال أبو زيد: البَسُّ

ً  -والبَسُّ  اتخاذ البَِسيَسة؛ وهو أن يُلَتَّ السَِّويق أو الدقيق أو األقِط المطحون بالسَّمن أو بالزيت ثم يؤكل وال يُطبخ، قال  -أيضا
: يعقوب: هو أشدُّ من  لَةُ اللِّصُّ  اللَِّت، قال َشم 

  تَخبِزا ُخبزاً وبُّسا بَّسا ال

 .وذكر أبو عبيدة أنّهُ لصٌّ من غطفان أراد أن يخبِز فخاَف أن يُعَجَل عن ذلك فأكله عجيناً، ولم يجعل البَسَّ من السَّوِق اللَّيِّن
ُت اإلبَل: إذا زجرتها وقلت: بِّس ِبّس. ومنه حديث النبي  : تُفتَح اليمن فيأتي قوم  يَبُسُّوَن فيتحّملون -صلى هللا عليه وسلم-وبََسس 

ة بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتُفتَح الشاُم فيأتي قوم يَبُسُّوَن فيتحّملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدين
 فيتحّملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.خير لهم لو كانوا يعلمون، وتُفتَح العراُق فيأتي قوم  يَبُسُّوَن 

 وبَسَّ عقاِربَه: أي أرَسَل نماِئَمه وأذاه.
قته. ُت المال في البالد: أي أرَسلتُه وفرَّ  َوبََسس 

َك: أي ائ ِت به على كل حال من حيث ِشئت. وقال أبو عمرو: َك وبَّسِ يُقال جاء به من حّسه  وقال الِكسائي: يقال ِجيَء به من َحّسِ
دي، ويَنشد:  ي: أي من َجه  ي وبَّسِ ِده، وألطلُبَنَّه من َحّسِ  وبّسه: أي من َجه 

 قفرا مثل أمـِس  اء  بيتي من األشي تركت



ي عت  شئ كنت قد جـم كل   من حّسي وبَّسِ

: في معنى َحسب؛ ويسترذله بعضهم.  وقال ابن فارس: بَسٌّ
 األهلية: البَسَّة.وقال ابن عبّاد: يقال للهرة 

، والجمع: بِساس.  والذََّكر: بَسُّ
: الطلب والَجهد.  قال: والبَسُّ

 ويقال: ال أفعل ذلك آخر باسوس الدهر: أي أبداً.
 وناقة بسوس: ال تدرُّ إال على اإلبساس.

ليب وائل في ِحماه وقد والبسوس: اسم امرأة، وهي خالة جّساس بن ُمرة الشيباني، كانت لها ناقة يقال لها سراب، فرآها كُ  
كسرت بيض طائر قد أجاره، فرمى ضرعها بسهم، فوثب جساس على ُكليب فقتله، فهاجت حرب بَكر وتَغِلب ابنَي وائل 

 أربعين سنة، حتى َضربت العرب المثل فيها بالشؤم. وبها سميَّت حرب البسوس.
هم نَبَأَ الذي آتَي ناه آياتِنا فان َسلََخ منها( قال: هو رجل أُعطَي في قوله تعالى: )وات ُل علي -رضي هللا عنهما-وروي عن ابن عباس 

ثالث دعوات يُستجاب له فيها، وكانت له امرأة يقال لها البسوس، وكان له منها ولد، وكانت لها ُصحبَة. فقالت: اجعل لي منها 
مرأة  في بني إسرائيَل، فلما عِلَمت أن  ليس فيهم دعوة واحدة، قال: فلك واحدة فماذا تريدين؟ قالت: ادع هللا أن يجعلني أجمل ا

مثلها رغبت عنه وأرادت سيئاً، فدعى هللا عليها أن يجعلها كلبةً نبّاحة، فذهبت فيها دعوتان. فجاء بنوها فقالوا ليس لنا على هذا 
نَا كلبة يعيرنا الناس، فادعُ هللا أن يَُردها إلى الحال التي كانت عل يها، فدعا هللا فعادت كما كانت، فذهبت قرار؛ قد صارت أُمُّ

 الدعوات الثالث. وهي البسوس، وبها يضرب المثل في الشؤم فيقال: أشأُم من البسوس.
 وبَسوسي: موضع قرب الكوفة.

 وقال اللحياني: يقال بُسَّ فالن في ماله بَّساُ: إذا ذهب شئ من ماله.
 .-بالحركات الثالث-وِبس ِبس ويقال في دعاء الغنم إذا دعوتها: بُس بُس وبَس بَس 

: هو البيت الذي كانت تعبُده بنو غطفان. وروي عن ابن عباس  أنَّه قال: حجَّ ظالم بن  -رضي هللا عنهما-وقال ابن الَكلبي: بُس 
ة بن عوف بن سعد بن ذبيان، فرأى قريشاً يطوفون حول البيت ويسعَون بين الصفا والمرو ة، أسعد بن ربيعة بن مالك بن ُمرَّ
فمسح البيت برجله عرضه وطوله، ثم أخذ حجراً من الصفا وحجراً من المروة، ثم رجع إلى قومه فقال: يا معشر غطفان؛ 

لقريش بيت يطوفون حوله والصفا والمروة، وليس لكم شئ. فبنى بيتاً على قدر البيت، ووضع الحجرين فقال: هذا الصفا وهذا 
 بذلك عن الحج وعن الصفا والمروة. فأغار زهير بن جناب الكلبي فقتل ظالماً وهدم بناءه.المروة، وسّمى البيت بُساً، فاجتزءوا 

ً -وبُسٌّ  ، قال عاهان: -أيضا ق   : جبل قريب من ذاة ِعر 

مُ  َصفايا  وَهجَمة  كأَشاِء بُّس   بَنونَ    َكثَّةُ األوبار ُكو 

: أرض لبني نصر بن معاوية.  وقيل: بُس 
: القَف ر، ق بَس   ال ذو الرمة: والبَس 

سـوُم الـدَّواِرسُ  ألم وى  تُسأل اليوَم الرُّ   وهل تدري الِقفَاُر البََسابِسُ  بُِحز 

هاُت البََساِبِس  هاُت البََساِبُس: هي الباطل، وربما قالوا: تُّرَّ  .-باإلضافة-والتُّرَّ
حال، ونسبَه األزهري إلى التصحي بَُس: شجر تتخذ منه الّرِ  ف وقال: إنه السَّي َسُب.وقال الليث: البَس 

بَُس بن عمرو   : من الصحابة.-رضي هللا عنه-وبَس 
بَاَسة: امرأة من بني أسد، وإيّاها عنى امرؤ القيس بقوله:   وبَس 

بَاَسة اليوم أنَّنـي أال تُ   زَعَمت بَس    وأالّ يشَهَد اللَّهو أمثالي َكبِر 

" أي النّكاح.  ويُروى: "وأالّ يُحِسَن السرَّ
بَاَستان، إحداهما: تعرفها العرب ويأكلها الناس والماشية، تذكر بها ريح الجزر إذا أكلتها وطعمه، وَمنبَتها والبَ  بَاَسة: بَس  س 

 الُحزون، قال طرفة بن العبد: 

بَاُس يرَهُص ُمع ُزها جماد    الحمرا اللبون والصالقمة بناتِ   بها البَس 

.وقال الدينوري: زعم بعض الرواة أّن البسب  اَس هو نان ُخواه البَّرِ
باس قال أعرابي:   وفي ِطيب ريح البَس 

  الفجر وهي ضعيفة األنفاس في  حبذا ريح الجنـوب إذا غـدت يا

ـلَـت قد لَت بَرد الثَرى وتحمَّ ً   ُحّمِ  والبسـبـاِس  من الَجث َجاثِ  عبقا

 كل واحدة منهما غير األخرى.واألخرى: ما تستعملها األطباء، وهي أوراق ُصفُر تُجلَب من الهند. و
 وقال ابن دريد: البَسيَسة: ُخب ز يُجفَّف ويَُدق ويشرب كما يُشَرب الُسَويق، قال: وأحِسبُها الذي يسمى الفَتوت.

عاية.  وقال ابن عبّاد: البَسيَسة: اإليكال بين الناس والّسِ
 وما أعطاه بَسيساً: أي شيئاً قليالً من طعام.



 : األسِوقة الَملتوتَة.-بضّمتين-لبُُسُس وقال ابن اإلعرابي: ا
 والبُُسُس: النُّوق اآلنسة.

عاة.  والبُُسُس: الرُّ
تُها. ُت اإلبل: إذا زجرتَها، لغة  في بََسس   وأب َسس 

ن به الناقة عند الحلب. ومنه المثل: اإليناُس قبَل ا ؛ وهو ُصَويت للراعي يَُسّكِ إلبساِس: واإلبساس عند الَحلَِب: أن يقال بُس  بُس 
أي ينبغي أن يتلطف للناقة وتؤنس وتَُسكَّن ثم تُحلَب، يُضرب في وجوب البَسِط من الرجل قبل االنبساط إليه. وفي المثل: ال 

 أفعَلُه ما أبَسَّ َعب د  بِناقة.
ُت بالَمعَِز: إذا أشليتها على الماِء.  وقال أبو زيد: أب َسس 

بََسِت الناقة: إذا دامت على الشيء.  وبَس 
بََس: أسرع في السير.  وبَس 

بََس بالناقة، قال الراعي يصف ناقته أنَّه أجراها عشر ليال  ثمَّ َسكَّ  ، وكذلك بَس  ُت بالغنِم: إذا دعوتها فقلت لها: بس  بَس   نَها: وبَس 

ِد الظَِّلي   وَولَّت د  َكَوخ  َطرُ  مِ   بَوخ  لَتُهُ تُم   راح وَخم 

ِبُس أويُ  وظلَّ   وهو قد خافهـا لعاِشَرة    يَن قُـرُ  بَس 

. بََس الماء: أي جرى، وهو مقلوب تَسب ُسب   وتَبَس 
 واإلنبِساس: االنسياق واالنسياب، قال أبو النجم يصف اشتداد الحر: 

يَلِ  َحيّاُت الَكثِيبِ  وان بَسَّ   دعموُص الغديِر الُمثَملِ  وماتَ   األه 

َساَب".  هذه رواية األصمعي، ورواه غيره: "وان 
ِق، وعلى فَّتِ الشيء وَخل ِطه.والتر  كيب يدل على السَّو 

 بطس

يَاُس: اسم موضع على بناء الجلاير؛ قال: كأنه أعجمي. قال األزهري: قرأُت هذا في كتاب غير مسموع، وال  الفَّراُء: بِط 
، وهو -بالباء -ياسوأيَّ ذلك فهو أعجمي. قال الصغاني مؤلف هذا الكتاب: هو بط -بالنون-أدري أبِطياس  هو أم نطياس 
 اسم قرية على باب حلب.

 بطلس

س: بلدة من أعمال ماردة باألندلس.  بََطل يَو 
ليموس: من ُحكماء اليونانيين.  وبَط 

 بعس

 ابًن عبّاد: البَعوس: الناقة الشائلة المنهوكة، والجمع: البَعائس والبِعاس.

 بعنس

 أبو عمرو: البَع نَس: األمة الرعناء.
 ي: بَع نََس الرجل: إذا َذلَّ بخدمة  أو غيرها.وقال ابن األعراب

 بغس

 ابن دريد: البَغ ُس: لغة يمانية؛ وهو السواد، ذكر ذلك أبو مالك واحتجَّ فيه ببيت، وليس بمعروف.

 بغرس



 بَغ َراس: مدينة في ِلحف جبل اللُّكام كانت ِلَمسلمة بن عبد الملك.

 بكس

 الليث: بََكَس خصمه: إذا قهره.
ة.-بالضم-والبُكسة  رونه كأنه كرة، ثم يتقامرون بهما، وتسمى هذه اللعبة الُكجَّ بيان ثم يأخذون حجراً يَُدّوِ ُرها الّصِ  : َخَزفَة يَُدّوِ

 بلس

 : شيء يشبه التين، يَكثُر باليمن.-بالتحريك-البَلَُس 
 وقال ابن األعرابي: البَلَس: الذي ال خير عنده.

 إبالس وشر، قال عمرو بن أحمر الباهلي: وقال األصمعي: البَلَس: الذي عنده 

جي غيُر ويُجبَرُ  يَربو  ابنَةَ البَلَِس الظَّنوِن فقد ُعو  رُ  الصَّ  الَكس 

: من أراد أن يَِرقَّ قلبه فَل يُد  من أكل -صلى هللا عليه وسلم-"والبَلَس": ثمر التين إذا أدرَك، الواحدة بَلََسة. وفي حديث النبي 
 والبُل ُسن؛ وهما العََدُس. -بضمتين-لبُلُس البَلَِس. ويروى: ا

ً -وبَلَس   : جبل أحمر ضخم في بالد محارب بن َخَصفَة.-أيضا
 : الُمب ِلس الساكت على ما في نفسه.-بكسر الالم-والبَِلُس 

ُح؛ بلغة أهل المدينة  ب.-على ساكنيها السالم-والباَلَس: الِمس   ، وهو فاِرسيٌّ ُمعَرَّ
ح  يُجعَل فيها التِّبن ويُشَهر عليها َمن  يُنَكَُّل به ويُنادى عليه.ومن ُدعائهم: أراني  نه هللا على البُلُِس: وهي غرائُر كبار من ُمُسو 

 والباَلّس: بائع البُلُِس.
ً -وباَلَُس   : موضع بدمشق، قال حّسان بن ثابت رضي هللا عنه: -أيضا

  ِحّمانِ أعلى اليرموك فال بينَ   الدار أقفرت بَمـعَـانِ  ِلَمن

 الدَّواني فََسّكاَء فالقُُصورِ  يا  من باَلََس فَـداري   فالقَُريّات

ً -وباَلَس   : بلد  بين واسط والبصرة.-أيضا
 وقال الليث: البَلََسان: شجر يُجعَل حبّة في الدواء، قال: ولَحبِّه دهن حار يُناِفس فيه.

 وبَلَن ِسيَةُ: من ُكَوِر األنُدلُِس.
.والبُلُسن: العد َشن  وَخل بَن   س، والنون فيه زائدة؛ كنونات َضيفَن  وَرع 

بَعَة.  وقال الفّراء: الِمبالس: الناقة الُمحكمة الضَّ
 وقال اللِّحياني: ما ُذقُت َعلوساً وال بَلوساً: أي شيئاً.

َي إبليس، ألنه وأب لََس من الشيء: أي يَئَس. وقوله تعالى: )فإذا ُهم  ُمب ِلُسون(. قال ابن عرفة: اإلبالس: ا لَحيَرة واليأس، ومنه ُسّمِ
 أبلََس من رحمة هللا: أي يَئَس منها وتحيَّر. وقال األزهري: ُمبِلسون: أي نادمون ساكتون متحّسرون على ما فََرَط منهم.

تِه وسكت: فقد أ َن( أي ينقطعون انقطاع يائسين. وكل من انقطع في ُحجَّ ِرُمو   بلََس، قال العّجاج: وقوله تعالى: )يُب ِلُس الُمج 

ً  يا ِرسا  وأبـلَـسـا نعم أعِرفُـه :قال  صاحِ هل تعِرف َرسماً ُمك 

.  أي: َسَكَت َغّما 
. َِ بَعَِة غُ من شدَّة الضَّ  وأبلََسِت الناقة: إذا لم تَر 

 والتركيب يدل على اليأس.

 بلبس

ر.  بُل بَي ُس: بلد على عشرة فراسخ من فُسطاط ِمص 

 بلعس



 : الناقة الضخمة المسترخية المتبجبجة اللحم الثقيلة.-لفتحبا-البَل عَُس 
 وقال ابن عبّاد: البِلعوس: المرأة الحمقاء.

 بلقس

ة تفتحها وهو لحن-بِل ِقي س  َرأةً -بكسر الباء، والعامَّ ُت ام  : اسم المملكة التي ذكرها هللا تعالى في كتابه فقال: )إنّي َوَجد 
ِلُكهم(.  تَم 

 بلهس

 ل َهَس: إذا أسرع في مشيه، وهو منحوت من بََهَس ومن بَِلهَ؛ وهي من صفة األبله.ابن فارس: بَ 

 بنس

 : الِفرار من الشر.-بالتحريك-ابن األعرابي: البَنَس 
 قال: وأبنََس الرجل: إذا هرب من سلطان.

َر.  وقال اللحياني: بَنََّس وبَنََّش تَبنِيَساً وتَبِنيَشاً: أي تأخَّ

 بنقس

َل ابن عبّاد: يق ال لما َطلَع من مستدير البطيخ: البَناقيس الواحد: بَنقوس، وكذلك بَناقيس الطُّرثُوث: شيء صغير ينبت معه أوَّ
 ما يُرى.

 بوس

س: التقبيل، وقد باسه يَبُوسه، والبَوس فاِرسّي معّرب.  البَو 
س: الَخلُط يقال: بُستُه بَوساً.  وقال ابن عبّاد: البَو 

 وباَس: إذا َخُشَن.

 سبهر

 ابن عبّاد: يقال َمرَّ يَتبهَرس أو يتََهبَرس: إذا مرَّ يتبختَر.

 بهس

 ابن دريد: البَهس: الجرأة.
 : من التّابعين.-ُمَصغَّراً -وأبو الدهماء قِرفة بن بَُهيس  

 والبَيَهس: األسد؛ قاله ابن دريد، وقال غيره: هو صفة له؛ وإنما ُوِصَف بذلك لجرأتِه.
 .ويقال للشجاع: بَي َهس

 والبَيَهسيّة: صنف من الخوارج نُسبوا إلى أبي بيهس هيصم بن جابر أحد بني سعد بن ُضبَيعة بن قيس.
س:   وبَيَهس: اسم رجل يُضرب به المثل في إدراك الثأر، قال الُمتَلَّمِ

َت بالسيف بَي َهسُ  قصير    طلِب األوتاِر مـا َحـزَّ أنـفـه فَِمن   وخاَض المو 



 مرأة  بيَهس: أي َحَسنَةُ الَمشي.وقال ابن عبّاد: ا
 وتَبَيَهس: أي تبختر. وحقيقته مشى ِمشيَةَ البَيَهس أي األسد.

 وقال ابن عبّاد: أتاني فالن يَتَبَيَهس: أي ال شيء معه.

 بهلس

 ابن عبّاد: التَّبَهلُس: هو أن يطرأ اإلنسان من بلد  ليس معه شيء.

 بهنس

نَس: ثقيل ضخم.  ابن عبّاد: رجل بَه 
نَسي و َرة بالصعيد األدنى غربي النيل.-مثال قَع فَزي-بَه   : كو 

 وقال أبو زيد: جمل  بَهنَس وبُهاِنس: أي ذلول.
ِنُس والُمتَبَهنُِس: األسد؛ ألنه يُبَهِنس في ِمشيَتِِه ويَتَبَهنَس: أي يتبختر، قال أبو ُزبَيد حرَملَة بن  المنذر الطائي والبَهنَُس والُمبَه 

  يَِصف األسد:

ً  إذا   السواِعَد منه بعد تكسيرِ  َوعى  تَبَهنََس يمشي ِخلتَهُ َوِعـثـا

ً -وقال   : في هذه القصيدة يَِصفُه: -أيضا

 ً نِسا راً   حين يمشي ليس يُفِزُعهُ  ُمبَه   تَشمـيرِ  للدَّواهي أيَّ  ُمَشمَّ

ر، ومعناه: أن ه يمشي  ُمقارباً َخطَوه في تَعَظٍُّم وِكْبٍر. وهو منحوت من بََهَس: إذا َجرَؤ، ومن بَنََّس: إذا تأخ 

 بيس

 بَي َسان: موضع بالشام تُنَسب إليه الخمر، قال حسان بن ثابت رضي هللا عنه: 

َساَن تَخيَّرتُهـا من ِر بَي  ِشُك فَت َر الِعظام   ِدرياقَةً   َخم    تو 

اج اإليادي:   وقال أبو ُدَواٍد جارية بن الحج 

تًُهـنَّ  نَ   نَع  من نخل بَي سان أي   نََخالت    تُـؤامُ  جميعاً ونَب 

ّجال: أخبرني عن نخل بَي سان، قُلنا: عن أّيِ شأنِها تستخبُِر، قال:  -رضي هللا عنه-وفي حديث تميم الدارّي  وِذكِر الَجّساَسِة والدَّ
 أسألُُكم عن نخِلها هل تُثِمُر؟ قُلنا نعم، قال أما أنها توِشك أالّ تثِمَر.

  يقال له: بَيسان.وباليمامة موضع  
 وبَمرو قرية  يقال لها: بَي سان.

 .-بفتح الباء-وقال ابُن عبّاد: يقولون: بَي َس الرجل 
 وبَي َسك: بمعنى َوي َسك.

 وبَي ُس: ناحية بَسرقُس طة من األنُدلُس.
 وقال ابن األعرابي: باَس يبيُس بَيساً: إذا تكبََّر على الناس وآذاُهم.

 تخس

نُه من ظهرها ليستعين على السباحة، وتسمى الدَّلِفين.-مثال ُصَرد  -َخُس التَُّخُس والدُّ   : دابة تكون في البحر تُنجي الغريق؛ تمّكِ

 ترس



 التُّرس: جمعُه تِرَسة وتِراس وأتراس وتُروس: قال يعقوب: 

 في ديموَمة  كالتُّرِس  بالسَّوطِ   تعالَل ُت ذَميَل الـعَـنـِس  وقد

ِس الَمرقََب  ألش ِرفَ      قبل الَدم 

 الدَّمس: الظُّلمة. وأنشد ابن دريد: 

  والبَيَض والتُّروسا ُدُروُعنا  شمساً نزلت ُشموسـا كأنَّ 

.  ورجل تَّراس: صاحب تُرس 
ً -والتَّّراس  ِس. والتَِّراَسةُ -أيضا  : َصن عَتُهُ.-بالكسر-: صانع التُّر 

ُس من َجلَد األرض: الغل  يظ منها.وقال ابًن َعبّاد: التُّر 
: أي ال تخف. س  ، وأصله بالفارسية َمتَر  س: خشبة توضع خلف الباب. وليس بعربي ّ  والَمتَّر 

َت به: فهو ِمتَرسة لك. س   وكلُّ شيء تَتَرَّ
ِس، ومنه حديث خالد بن الوليد  س: التََّستُُّر بالتُّر  سي. وق-رضي هللا عنه-والتَّت ريس والتَّتَرَّ س  بتُر  د ُكتَِب الحديث : وأنا ُمتَتَّرِ

 بتمامه في تركيب ه ل ب.

 ترمس

ُمُس  ز.-مثال بُرنُس-الليث: التُّر  ُل شَجر  له َحب ُمضلَّع ُمَحزَّ  : َحم 
ُمَسةً تحت األرض: أي سرداباً.  وقال غيره: حفر فالن تُر 

ينَوري: التُّرُمُس: الِجرِجر المصري؛ وهو من القطانّيِ، وقال في باب الجيم: ال  ِجرِجر: الباقلّي.وقال الّدِ
ُمُس: ماء لبَني أسد، وقد تفتح تاؤه.  وتُر 

ص. ُمسان: من قرى ِحم   وتُر 
 والتَّراِمس: الُجمان.

َمَس الرجل: إذا تغيّب عن حرب  أو شغب.  وقال ابن األعرابي: تَر 

 تسس

 : األُصول الرديئة.-بضّمتين-ابن األعرابي: التُُّسس 

 تعس

.التَّع ُس: الهالك، وأصله الكَ   بُّ
تعاش قيل: وقوله تعالى: )فَتَع ساً لهم( أي فَِعثاراً وسقوطاً. وإذا سقط الساِقط فأُريدت به االستقامة قيل: لَعاً له: وإذا لم يَُرد به االن

 تَعساً، قال األعشى: 

ي  َمجهولَها نفسي وشايَعَـنـي كلَّفتُ   عليها إذا ما آلُها لَـَمـعـا َهّمِ

نـ بذاةِ  ث  َعفَـر    أدنى لها من أن أقول: لَعا فالتَّع سُ   اة  إذا َعـثَـَرت  لَو 

، وقال الزّجاج: التَّع ُس في اللغة: االنحطاط والعَثور، قال وقوله تعالى: )فَتَع ساً لهم( يجوز أن يكون نصباً على معنى ألَزَمهم هللا
نَعُ  -يقال: تَعََس يَت عَسُ  : تَعََس عبد الدينار وعبد -صلى هللا عليه وسلَّم-ومنه حديث النبّي ، وهذه هي اللغة الفصحى. -مثال َمنََع يَم 

َرِسِه الدرهم وعبد الَخميصِة، إن أُعطَي َرِضَي وإن لم يُعَط َسِخط، تَعََس وانتكس، وإذا شيَك فال انتَقََش، طوبى لعبد  آخذ  ِبِعنان فَ 
ة  قدماه، إن كان في ال حراسة، وإن كان في الّساقَِة في الّساقَة، إن استأَذَن لم يؤَذن له وإن َشفََع في سبيل هللا، أش عََث رأُسهُ ُمغبَرَّ

.  لم يَُشفَّع 
 إذا خاَطبتَه، فإذا صرت إلى فَعََل قُل َت: تَِعَس بكسر العين. -بفتح العين-وقال الفّراء: يقال تَعَسَت يا رجل 

َمعُ -وقال أبو الهيثم: تَِعَس يَت عَُس  : هكذا سِمعتُ : أ-مثال َسِمَع يَس  . وقال َشِمر  في حديث اإلفك: قالت  -يعني بكسر العين -ي ان كبَّ
نا من شأنِنا، -رضي هللا عنها-عائشة  َطح  قِبََل بيتي حيَن فََرغ  بَل ُت أنا وأمُّ ِمس  َطح ؛ تعني قِبََل المناِصعِ، فأق  : فانَطلَقُت أنا وأمُّ ِمس 

.فَعَثََرت  أُمُّ ِمسَطح  في ِمرِطها فق َطح   الت: تَِعَس ِمس 
، قال الحارث بن ِحلزة اليشكري يمدح قيس بن شراحيل:   وقيل: التَّعُس في كالمهم: الَشرُّ



  أُنُوُف القَوِم للتَّع ِس  َدنَعَت    هنالَك ال عـلـيه إذا فَلَهُ 

 وقيل: البُعد، وقيل: الهالك.
 : بمعنًى، قال ُمَجّمع بن هالل: -فَعَلُت وأفعَل تُ - وأعسه ويقال: رجل  تاِعس وتَِعس. وقال أبو عبيدة: يقال تَعََسه هللا

تُها من َحليِلهـا تقولُ  تَ   وقد أفَرد  عُ  تَعَس  تَني يا ُمَجمَّ   كما أتعَس 

 وانَشَد ابن فارس: 

عَُهم بُِمتَـاِلـع   غداةَ  نا َجم    بإتعاس  على شّرِ طائرِ  فآبوا  َهَزم 

 والتركيب يدل على الهالك.

 تغس

س اب .-زعموا-ن دريد: التَّغ  ُخ َسَحاب  رقيق  في السماء، وليس بثَبَت   : لَط 

 تلس

يَاِن.  التِّلِّيَستَان: الُخص 
يَسة  ارين.-مثال ِسكَّينَة-وقال األزهري: التِّلِّ  : َهنَةُ تَُسّوى من الُخوِص ِشبه القُبَّي نَِة التي تكون للعصَّ

ينَة  -بفتح التاء-حساب: تَلِّيَسة وقال ثعلب: إنَّ قول الُكتَّاِب لكيس ال مما َوِهموا فيه، وإنَّ الصواب َكسُرها؛ كما يقال: ِسّكِ
يَسة.  وعشّرِ

 تنس

: مدينة كانت في جزيرة من جزائر بحر الروم، وكانت تعمل بها الشُّروب الجيدة وأبو قَلَمون، واآلن قلَّت -مثال سكَّين-تِنِّيس 
 ِعمارتُها.

ريقية، ُعِمَرت من أنقاض مدينة قّرطاَجنَّة، على ثالثة أيام من سفاقِس، وهي أصحُّ بالد إفريقية ِمزاجاً. وتوِنس: قاعدة بالد أف
ِعَل  ِعَل فهذا موضع ِذكِرها، وإن كان تُف  -يُنَسب إليها جماعة  من العلماء والفقهاء وأصحاب الحديث. فإن َجعَل َت وزنها على فُو 

 ن مهموزاً فتركيُب أ ن س.فتركيب و ن س، وإن كا -غير مهموز

 توس

، قال رؤبة يَمدح أبَاَن بن الوليد البََجليَّ  ق  : أي من أصِل ِصد  ق  ِس ِصد   : التُّوس والسُّوس: الطبيعة والِخي م. ويقال: هو من تُو 

َولي َن قِـي سـا أبانُ  لَُغ النَّفيسا في  يا ابَن األُط  ِد حتّى تَب   الَمج 

فَ  ِشَك ال َشرَّ ضَ   تّأسيسـاباني َعر    َمجداً والَكريَم تُوسا الَمح 

 وأنشد أبو زيٍد شاِهداً على التُّْوِس: 

  الُمِلّماُت اعتصرَن التُّوسا إذا

سا" َم تُو  وايَة: "السُّوسا"، وهو تِل ُو قوِله: "والَكِري  َجَز لُرؤبَةَ، والّرِ  .أي أخرجن طبائع الناس. هكذا ذكره األزهري، والرَّ
س ساُ له وجوساً له: في الدعاء على الرجل. والجوس: الجوع.ويقال: بو   اً له وتو 

َدلَة من الِسيِن، وهو السُّوُس.  وقال ابن فارس: التُّوُس: الطَّبُع، وليس أصالً، ألن التاء ُمب 

 تيس

 الد النخاعي يصف رأَس شاِهقَة: التَّيس: الذََّكُر من الظَّباء والَمعَِز والوعول، والجمع: تُيُوس وأتياس وتِيََسة، قال مالك بن خ



ِربَة   من نُز  ُكل ف   وتَحتَهُ   فوقه أنُسر  سود  وأغ   وأتياسُ  أع 

.  وقال أبو زيد: إذا أتى على َولَِد الِمعزي َسنَة  فالذََّكُر تَي س 
. وقد ُكتَِب الحديث والتَّيّاُس: الذي يُمِسُك التَّي َس، ومنه قول عبد هللا بن صفوان بن أُميّة ألبي حاضر األَُسيِّ  ِدي: ُعَهي َرة  تَيّاس 

 بتمامه في تركيب ع ه ر.
، ذََكَرهُ البخاري في تاريِخه. ؛ عن الحسن البصرّيِ، حديثُه ُمنقَِطع   والوليد بن دينار: التَّيّاس البصريُّ

ُس. ساُء: التُّيُو   والَمت يُو 
 قرناها قَرنَي الوعل الجبلي في طولهما. : وهي التي يُشبِهُ -بالتحريك-وَعن ز  تيساَء بين التَّيِس 

 : موِضع التقى به بنو سعد وبنو عمرو، فكان الظَّفَُر لبني عمرو، قال أوس بن حجر: -بالكسر-وتِيَاس 

َرت   ومثل بُ  وقتلى  ابِن َعث م  إن  دخول  تُذُّكِ   تِياس  عن ِصالح  تُعَّرِ

ُب: أي تُف ِسد.  تُعَّرِ
، قال تميم بن أُبَّيِ بن مقبل:  وقيل: تِياَسان: علمان كل  واحد منهما يسّمى تِياساً شماليَّ قََطن 

ِجيِه مَوشََّحة من  فالبَراِعيمُ  تِياس  عليها أخلى  بعد ما نَزَّ تُز 

 ويقال: التياسان نجمان، وأنشد ابن األعرابي: 

حِ  بات حِ  بين  وَظلَّت بأُواِم بَـر 
  التِّيَاَسي ِن وبيَن النَّط 

َدُح أيَّ  ُحهايَل قَ     لَق حِ  الِمج 

ل منازل القمر. َدُح: الدَّبَران، والنَّطح: أوَّ  الِمج 
لَةُ التَّي ِس: موضع بين الكوفة  لى. وِرج  ِفيَّة واألُولى أَو  فُو  ِسيَّة وَكي   والشَّاِم.ويقال: في فالن تَي ِسيَّة، وناس يقولون: تَي ُسو 

 للشيء. وتِي ِسي: كلمة تقال في معنى اإلبطال
ب عِ: تِي ِسي َجعَاِر، فكأنه قال لها: َكذَب ِت يا خاِرئةُ.  ويقال للضَّ

ق  أو بما ال يُشبهُ شيئاً. ُجِل إذا تكلََّم بُحم  ُمقي وتِي ِسي؛ للرَّ  وقال أبو زيد: يُقال: اح 
 وقال ابُن فارس: تِيِسي: لَعنَة  أو ُسبَّة .
.وقال ابُن عبّاد: يقال في زجر التَّي ِس لِ  ِجَع: ِتس  ِتس   يَر 

، وكذلك تيََّس جمله. وفي حديث َعلي ّ  : أنّه لّما َغلََب على البصرة قال -رضي هللا عنه-وتَيََّس الرُجل فََرَسه: أي راضه وذلَّلَّ
أصحابك قالوا كذا وكذا، أصحابُه: بَِم تَِحلُّ لنا ِدماؤهم وال تَِحلُّ لنا نِساؤهم وأموالهم، فََسِمَع بذلك األحنف فدخل عليه فقال: إنَّ 
كلمة حمق: أي ُكوني فقال: ألَي ُم هللا ألُتَيَِّسنَُّهم عن ذلك. أي ألُردَّنَُهم وألبِطِلنَّ قولهم، وكأنَّه من قولهم: تِي ِسي َجعَاِر، ِلَمن أتى ب

قال: فديته وسقيته: إذا قلت له فّدي تُك وسقاك هللا، كالتَّيِس في ُحمِقه. والمعنى: أتََمثَّلَنَّ لهم بهذا المثل وألقولنَّ لهم هذا بعينه، كما ي
. ّدِ ن معنى الرَّ " ِلتََضمُّ  وتَع ِديَتُه ب"َعن 

تَن َسَر البُِغاُث: أي صاَرت كالتَّي   َرَب العََسُل واس  تَض  تَن َوَق الَجَمُل واس  تَت يََسِت العَن ُز؛ كما يُقال: اس  ِس في ُجرأِتها وحركتها، ويقال: اس 
َرب  ُز.يُض   للرُجل الذليل يتعزَّ

: أي ُمَماَرَسة  وُمكابََسة  وُمدافَعَة .  وقال ابُن عبّاد: بين القوم ُمتَايََسة  وتِيَاس 

 جبس

 : الجامد من كل شيء الثقيل الروح الفاسق.-بالكسر-ابن األعرابي: الِجب س 
: -رضي هللا عنه-وقال الليث: الِجب س: الرديء الجبان. قال خالد بن الوليد   ؛ ويروى ِلُجلَيح بن ُشَديد 

ك راِفـع  أنّـى اهـتَـَدى هلل  من قَُراِقـر  إلـى ُسـوى فوز    درُّ

    إذا ما ساَرها الِجب ُس بَكى ِخمس  

 قال: والِجبس: اللَّئيم من الناس، وأنشد: 

تَ  س  ً  كِ   تهجو رسوَل الَمِلي تَبَجَّ  لئيمـا قائلك هللا ِجبسا

 من أوالد الدببة. قال: ويقال الِجب ُس:
س.  وقال ابن دريد: الِجب ُس من الرجال: الثقيل الَوِخم، والجمع: أجباس وُجبُو 

ُل من الرجال، وأنشد:   وقال أبو عمرو: الَجبُوس: الفَس 

َجح  َجبوِس  ال  يَبُـوِس  ِذراعه َضيِّقَة    تَعلَقي بَِجح 



 وقال ابن عبّاد: الَجبيس: اللئيم.
 لدببة، كالِجبس.والَجبيس: من أوالد ا
بَُس: الضعيف.  واألج 

نى به عن ذلك الفعل، قال: وهذا شيء  لم يكن يُعَرف في الجاهلية إال في نُفَير،  وقال ابن دريد: الَمجبوس: الذي يُؤتى طائعاً، يُك 
تَه َمِن الُمنتَِفُخ يوم بدر: سيعلَُم  -رضي هللا عنه-قال أبو عبيدة: منهم أبو جهل بن هشام؛ ولذلك قال له عتبة بن ربيعة  ُر اس  الُمَصفِّ

َب  برقان بن بدر، وُطفَيل بن مالك، وقابوس ابن المنذر الملك عمُّ النعمان بن المنذر بن المنذر؛ وكان يُلقَّب َجي  ُره، والزَّ َسح 
 العَروِس.

 وتََجبََّس في ِمشيَتِه: أي تبختر، قال َعمر بن األشعث بن لجإ : 

  العانِِس في َريطاِتها. تََجبُّسَ   هـاإلى ِرواِء عاِطناتِ  تمشي

 جحس

ساً: َدَخل فيه.  َجَحَس في الشيء َجح 
َسقََط عن فََرس  فَُجِحَس ِشقُّهُ  -صلى هللا عليه وسلّم -وروي أنَّ النبي-بالشين المعجمة  -وَجَحَس ِجلَده: إذا َكَدَحه؛ مثل َجَحَشه

 معجمة أكثر.األيمن. يُروى بالسين والشين جميعاً، والشين ال
ُس: القتل، قال:   والَجح 

 ً ِس  يوما بـِس  بأجالل األمور تَنبو  تراني في ِعراِك الَجح   الرُّ

 والِجحاس في القتال: مثل الِجحاش، قال األصمعي: جاَحْستُهُ وجاَحْشتُهُ: إذا زاَحْمَت، وأنشد ألبي ِحَماس: 

بَيِ الهامات واختب من  عاش قاسى لك مـا أقـاسـي إن  اسـيَضر 

    في يوم الوغى الِجحاِس  والصَّقع

 جدس

 ابن دريد: َجديس: قبيلة من العرب.
قوا في قبائل العرب منهم، وأنشد:  م: أمة من العرب العاربة باُدوا إالّ ما يقال في قوم تفرَّ  وجديس أخو َطس 

ُم ما القَيِت من َجديِس  يا  ليلةً ما لـيلةُ الـعـروِس  يا   َطس 

 بالتعـريِس  تنعَمي الليلة ال  فهيسي هيسـي لياليكِ  إحدى

أي أسرعي كيف شئِت، فصار هذا الكالم مثالً، قال: وهذا َرَجز  قديم ال يُعَرف قائله، قال: قوله "هيسي" يقال ذلك للرجل إذا 
ً -خال له الموِضُع؛ وقال ذلك  َجُز يُروى ل -أيضا رجل من َجديس، للرجل إذا أسرع. قال الصغاني مؤلف هذا الكتاب: الرَّ
ِبيرّيِ.  والصحيح أنَّه ألبّاق  الدُّ

: بطُن من لخم. قال الّصغاني مؤلف هذا الكتاب: هكذا ذكره ابن دريد في هذا التركيب؛ -بالتحريك-وقال ابن دريد: َجَدس 
الكلبي بَِخط ابن  وكذلك ذكره أبو نصر علي بن هبة هللا بن علي بن جعفر المعروف بابن ماُكولي، وفي جمهرة النََّسب البن

، وهو َحَدُس بن أَُري ِش بن إراش بن َجزيلة بن لَخم واسمه مالك بن َعِديَّ بن -بالحاء المهملة الُمَحقَّقَةِ -عبدة النَّّسابة: َحَدس  
 أشرس.

انت له أرض  : من ك-رضي هللا عنه-وقال أبو عبيد: الجاِدَسة: األرض التي لم تُعّمر ولم تُحَرث، ومنه حديث ُمعاذ بن جبل 
 جاِدَسة قد ُعِرفَت له في الجاهلية حتى أسلم فهي ِلَربِّها. وقد ُكتَِب الحديث بتمامه في تركيب خ م ر.

 وقال ابن األعرابي: الَجواِدس: البِقاع التي لم تُزرع، واِحَدتُها جاِدس.
 وقال أبو عمرو: َجَدَس األثَُر: إذا َدَرَس.

 د، قال: وهو ما اشتدَّ من كل شيء.وقال بعضهم: الجاِدس مثال الجاسِ 

 جرجس

 الِجرِجس والِقرقِس: البعوض الصغار: قال ش َريح بن َجّواس الَكلبي: 



ِجسُ  ِلَزرع    بِنَجد  لم يَبِت ـَن نَـواِظـرا لَبيض   ُرج عليِهنَّ ِجر    ولم يَد 

ـلَة    إلينا من َسـَواِكـِن قـرية   أَحبُّ   تـتـكـدَّسُ  دأياتُـهـا ُمثَجَّ

 والِجْرِجُس في قول امرئ القيس مما قاله بأنقرة: 

 لَبيساً ولم تُـلـبَـِس  تُخالُ   القَرُح فـي ُجـبَّة   وصيََّرني

ِجِس  كنَقِش   أثر القَرح في جـلـِدهِ  ترى   الخواتِِم في الِجر 

 الشَّمع، وقيل: الطين الذي يُختَم به.
ِجي ُس النبيُّ صلوات هللا عليه.  وِجر 

 جرس

ساً: أي ما سمعت له ِحساً إذا أفردوا فَتَحوا الجيم، وإذا قالوا: ما َسِمعُت ابن د س: صوت خفي، يقال ما َسِمعُت له َجر  ريد: الَجر 
ساً؛ َكَسروا وأتبعوا اللفَظ اللفَظ.  له ِحّساً وال ِجر 

ق، قال العّجاج:  س: الصوت، ولم يفّرِ س والِجر  يت: الَجر   وقال ابن السّكِ

ِس  عن  زأِر وأخـذ  هـمـِس بال يَن فينَ    باحِة البطحاِء كل َجر 

 : الصوت نفسه، قال: -بالكسر-وقال الليث: الَجْرُس: مصدر الصوت المجروس، والِجْرُس 

سي أنا َدعِ أُخفي ِجر    في الُمخ 

ُت به. ُت الكالَم: أي تكلَّم   قال: وتقوُل َجَرس 
ُس الحرف: نَع َمةُ الصوت.  وَجر 

ُف: ال ُجروَس لها؛ أعني الواو والياء واأللف اللينة، وسائر الحروف مجروسة. والحروف الثالثة  الُجو 
ُسها إيّاه. سا: وهو لَح   قال: وتَجُرُس البقرةُ َولََدها َجر 

س: أكل النحل الثََّمر، والغابر يفعُل ويفِعل. ومنه حديث عائشة  صلى هللا-أنَّها قالت: كان رسول هللا  -رضي هللا عنها -والَجر 
وفيه:  -في حديث  طويل -يحبُّ العسل والَحلواء، وكان إذا انَصَرَف من العصِر َدَخَل على نِسائه؛ فيدنو من إحداُهنَّ  -عليه وسلَّم

ُت الحديث بتمامه في تركيب غ ف ر، قال أبو ذؤيب الُهذَلي:  فَُط. وقد ذََكر  لُه الغر   َجَرَست نَح 

 أل هاباً َمِصيفـاً ِكـرابُـهـا وتَن َصبُّ   ائبـاً تأري الـشُّـعـوَف َدوَ  َجَواِرُسها

ُد نَـف ـَرهـا إذا  الِغالِء ُمستَـِدّراً ِصـيابُـهـا كِفت رِ   نََهَضت فيه تََصـعَـّ

يش ُزغب  ِرقابُها َمراضيعُ   على الثَّمراِء منـهـا َجـَواِرس   يََظلُّ    ُصهُب الرَّ

 بُها، والجواِرس: الذَّكور.ويُروى: وتَن قَضُّ ألهاباً َمضيقاً ِشعا
َرس  لفالن: أي يأخذ منه ويأكل عنده، وأنشد:   ويقال: فالن َمج 

َرس  إذا أنت رِس  ما  لي َمج    نَبَا ُكلُّ َمج 

َش َطي ِر الجنَّة  َس، فنظَر إ-بالشين الُمعَجَمة-وقال األصمعي: كنُت في مجلس ُشع بَة بن الحّجاج قال: فيسمعون َجر  ليَّ ، فقلت: َجر 
 وقال: ُخذوها عنه فإنَّه أعلم بها منّا.

: أي طائفة  منه. ش  ش  وَجو  س  من الليل وَجر   ومضى َجر 
: أي تكلَّمُت بها. ُت بكِلَمة   وَجَرس 

 : األصل.-بالكسر-والِجرس 
 : الذي يعلّق في عنق البعير، والذي يضرب به أيضاً.-بالتحريك-والَجَرس 

ِس أي الصوت والحس. وفي حديث النبي قال ابن دريد: اشتقاقه من الجَ  : ال تَصَحب المالئَِكةُ ُرفقَةً فيها -صلى هللا عليه وسلم-ر 
.  َكل ب  وال َجَرس 

ً -وَجَرس   : اسم كلب.-أيضا
 وَجَرس بن الِطم بن عثمان بن ُمَزينَة.

 هو عبد الرحمن وَعوف ابنا ُجَريس الجعفري: من أتباع التابعين. -مصغَّراً -وُجَريس 
 ال ابن األعرابي: الجاروس: الكثير األكل.وق

، وهو ثالثة أصناف. س  ب  كاَور   والجاَورس: هذا الَحبُّ الذي يؤَكل؛ مثل الُدخن، وهو خير من الدُّخن في جميع أحواله، ُمعَرَّ
َسة: من قرى َمرو، بها قبر عبد هللا بن بَُريَدة بن الُحَصيب من التابعين، وكان قاضي َمرو، وأ -بوه بَُريَدة بن الُحَصيب وجاَور 



 له ُصحبَة. -رضي هللا عنه
ي.  وجاَورسان: من قرى الرَّ

 وقال ابن عبّاد: الَجريَسة: كالَحريَسة؛ وهي ما يُسَرق من الغنم بالليل.
ه، قال جندل بن المثنى الطُّهوّي:  َرَس الطائر: إذا َسِمعَت صوت َمّرِ  وأج 

 الَكلَب إلى الـمـآِخـرِ  وألجأ  إذا أجـَرَس كـلُّ طـائرِ  حتـى

َع الحاِضرِ  قاَمت    اللـيُل ألحـوى جـاِشـرِ  تََميَّزَ    تُغَن ظي بك ِسم 

اج:   وكذلك أجَرَس الَحلُي: إذا َسِمعَت َجْرَسهُ، قال العج 

َوسـا تسمع تَجَّ   للَحليِ إذا ما َوس  َرسا وال   في أجياِدها وأج 

    الريح الَحَصاَد اليَبَسا َزف َزفَةَ 

يت، وأنشد:  ك ِ  وأجَرَس الحادي: إذا حدا اإلبَِل، قال ذلك ابن الس ِ

ِرس    لها الليلةَ من إنفـاِش  فما  لها يا ابَن أبي ِكبَاِش  أج 

    السُّرى وسائق  نَّجاِش  َغيرَ 

واية:   والرَّ

ج     من حاِجَك في انكماش وقَّضِ   بنا يا ابن أبـي ِكـبـاِش  َروَّ

فَع    تَؤوب َمطَمئنَّ الجـاِش  حتى   التي تُماشيمن الصُّهبِ  وار 

 النَّّجاِش  العَصا والسائق غير  لها اللـيلة مـن ان ـفـاِش  فما

يت. ّكِ  وقد أجَرَسني السَّبُُع: إذا َسِمَع َجَرسي؛ عن ابن الّسِ
 والتجريس: التحكيم والتجربة.

بَته وأحَكَمته َست هُ األمور: أي جرَّ ُس: الذي َجرَّ س، قال العّجاج: والُمَجرَّ  ، وكذلك الُمَجّرِ

رِ  سات    قبل هذه العصـورِ  والعَص  ةَ الـغَـريرِ  ُمَجّرِ  ِغرَّ

يم يُم على المزجورِ  بالرَّ     والرَّ

َع بهم. َس بالقوم: أي َسمَّ  وقال ابن عبّاد: َجرَّ
ُت: أي اكتَسب ُت. تََرش  تََرسُت واج   وقال أبو تراب: اج 

ُت: أي تكلَّم   س  رَّ  ُت.وتجَّ
س  من الليل. س ومضى َجر   والتركيب يدلُّ على الصوت؛ وما بعد ذلك فمحمول عليه، وقد َشذَّ عن هذا التركيب الرجل المجرَّ

 جرفس

 ابن فارس: الِجرفاس: الضخم. وقال غيره: الِجرفاس والُجراِفس: الضخم الشديد، والَجَمل العظيم.
فسته إذا صرعه،  والِجرفاس والُجَراِفس: األسد. فكأنَّه َوِصفَ  جال والفراِئَس، من قول ابن األعرابي: َجر  بذلك لمصرعه الّرِ

 وأنشد: 

بَسـا كأنَّ  فَسا بين  كبشاً ساجيسيّاً أد    َصبِيََّي لَِحي ِه ُمَجر 

فََسهُ: إذا شدَّ وثاقه، ألنَّه إذا أخذ الف بَسا َخل َف َصبِيََّي". ويجوز أن يكون مأخوذاً من َجر  ريسة فكأنّه أخذ وثاقه فال ويروى: "أغ 
فََس: إذا أكل أكالً شديداً، وكذلك األسد، ولهذا قيل له الضَّيغم.  تُفِلت منه. أو يكون مأخوذاً من َجر 

 وقال ابن فارس: هو منحوت من َجَرَف ومن َجَرَس: كأنَّه إذا أكل شيئاً وَجَرَسهُ َجَرفَه.

 جرهس

هاس: الَجسيم، وأنشد في صفة   األسد: الليث: الِجر 

نى رهاِس  يُك  َل من ج  ِسِه األسُد أبا من  وما ُحّوِ  ِفراسَ  فَر 

 وقال ابن دريد: الِجرهاس: األسد الغليظ الشديد؛ مثل الِجرفاس.



 جسس

 َجسَّه بِيَِده: أي َمسَّه.
 : الموضع الذي يَُجسُّه الطبيب.-بالفتح-والَمَجسَّة 

بِثَها. ويُروى وفي الَمثَل: أفواهها َمَجاسُّها. ألن اإلبل إ ذا أحَسنَِت األكل اكتفى الناظر بذلك في معرفة ِسَمنِها من أن يَُجسَّها ويَض 
تَعاً رمت برؤوسها فََرتَعَت وإالّ مَ  ّرت، أحناُكها مجاسُّها، قال أبو زيد: إذا َطلَبَت كألً َجسَّت برؤوسها وأحناكها، فإن َوَجدَت َمر 

َرُب في الرواية األولى في شواهد األشياء الظاهرة التي تعرب عن المواضع التي ت -على هذا-فالَمجاسُّ  جسًّ بها هي. يَض 
 بواطنها.

. َك ِضي ق   والعرب تقول: فالن ضيَّق الَمَجسَّة: إذا لم يكن واسع السَّرب ولم يكن َرحيب الصدر. ويقال: في َمَجّسِ
يان حيث ي لِّ : َجسُّ النَِّصّيِ والّصِ  خرج من األرض على غير أُرومة.وقال ابن عبّاد: الَجسُّ

، والحاسوس والناموس: صاحب سّرِ  َت عنها. ومنه الجاسوس: وهو صاحب ِسّرِ الشّرِ ص  ُت األخبار أُجسُّها َجّساً: أي تَفَحَّ وجَسس 
 الخير.

. : الَحواسُّ  وُحِكَي عن الخليل: الَجواسُّ

 ً تَث بَِت، وانشد: ، يُقال َجسَّ -وقال ابن دريد: وقد يكون الَجسُّ بالعيِن ?أيضا   الشَّخُص بعينِه: إذا أَحدَّ النظر إليه ليَس 

 أرى شبحاً قد زال أو حاال إنّي  كالذئاب الطُّل ِس قُلُت لهـم وفِتيَة  

َصبُوا َصو  ِس قد زاال ثم  ثمَّ َجسُّوه بأعيُنِـهـم فاع  ُن الشَّم  تَفَوهُ وقَر    اخ 

َهروه، يقال َخفَيُت  : من ذلك. انتهى ما قاله ابن دريد. قال الصَّغاني -افتَعَل-الشيَء: إذا أظهرتَه؛ واختفى قال: اختَفَوه: أظ 
واية ف ه" بالحاء المهملة، يقال: َحسَّه وأَحسَّه، والبَيتان لعُبَيد بن أيوب العنبري، والّرِ ي مؤلف هذا الِكتاب: الصَّواَب "َحسُّو 

 البيت الثاني: 

َزُعوا َزو  هُ  ثمَّ   بأعيُنِهمثمَّ َحسُّوهُ  فاه  ـــتَـــتَـــو   اخ 

كوا وتنَبَّهوا حتى رأوه، واختَتَوه: أي أخذوه. َزُعوا: أي تحرَّ َزو   بتاءين. اه 
 والَجسيس: الجاسوس.

 وقال الليث: الَجّساّسة: دابَّة تكون في جزائر البََحر تَُجسُّ األخبار فتأتي بها الدَّّجال.
-لفريسة ببراثِنِه فكأنَّه قد َجسَّها، ومنه قول مالك بن خالد الُخناعي؛ ويُروى ألبي ذؤيب الُهذَلي والجّساس: األسد الذي يؤثِّر في ا

 ً  ؛ في صفِة األسد: -أيضا

قَي ِن َجّساس ُمواثِب    البديهة َمشبوب أظاِفره صعب د  َرُت الّشِ   أه 

 ُجسُّ األرض أي يََطؤها.ويُروى: ِنبراس. وقال أبو سعيد الحسن بن الحسين السُّكَّري: َجّساس: يَ 
 وَجّساس بن قَُطيب أبو المقدام: راِجز.

ة بن ذهل بن شيبان: قاتل ُكلَيب وائل.  وَجّساس بن ُمرَّ
 وعبد الرحمن بن جّساس الِمصري: من أتباع التابعين.

بة بن ربيع بن عمرو بن عبد هللا بن لؤي بن عمرو-بالكسر وتخفيف السين-وِجَساس  بن الحارث بن تَيم هللا  : هو ِجساس بن نُش 
.ّ  بن عبد مناة بن أُد 
 : َزجُر للبعير ال يتصّرف له ِفع ل.-بالكسر-وقال ابن دريد ِجسَّ 

ن وقوله تعالى: )وال تََجسَُّسوا( قال مجاهد: أي ُخذوا ما َظَهَر وَدُعوا ما َستََر هللا عزَّ وجل. والتجسُّس: التَّفَحُّص عن بواطِ 
 ل ذلك في الشر. وقيل: التجسُّس: البحث عن العورات.األمور، وأكثر ما يقا

ها. تَسَّت اإلبل الَكألَ: َرَعت ه بَمَجاّسِ  واج 
 واجتَسَّ الشيء: أي جسَّه بيِده.

ف الشيء بَِمس  لطيف.  والتركيب يدل على تَعَرُّ

 جشنس

نِس  نِس؛ من أصحاب الحديث.الشين األولى ُمعجمة والثانية مهملة: هو أبو بكر محمد بن  -مثال ِدف نِس-ِجش   أحمد بن ِجش 

 جعس



جيع، وهو مَولَّد.  الَجع س: الرَّ
جي جيع عند العامة، وليس كما تنُسبُه إليه، وإنما هو اسم الموضع الذي يقع فيه الُجع موس. قال والرَّ ع وقال ابن دريد: الَجع ُس: الرَّ

  بعينه: ُجع موس. وقال غيره: الميم فيه زائدة. وأنشد ابن دريد:

  لك من شاء  تُرى وال نَعَم ما  باهلل وبالشَّهـر األَصـّم   أُقِسمُ 

تََحّم   َجعاميَسَك َوس طَ  إالّ     الُمس 

يت: رجل ُجعسوس وُجعشوش: وذلك إلى -عن األصمعي كالهما-والُجعسوس والُجعشوش  : القصير الدميم. وقال ابن السّكِ
، يقال: هذا من جعاسي س الناس، قال: وال يقال هذا بالشين. وقيل بالسين اللّئيم؛ وبالشين الدقيق الطويل. قَماءة وِصغَر  وقِلَّة 
رسوالُ إلى أهل مكة، فنزل على أبي  -: أنّه بعث عثمان بن عفان ?رضي هللا عنه-وفي حديث النبي ?صلى هللا عليه وسلم

؛ سألني  وبلَّغهُ رسالته، فقال أهل مكة ألبي سفيان: -رضي هللا عنه-سفيان بن حرب  َك؟ قال: أتاني بَِشِرّ ما أتاك به ابُن َعّمِ
خِلَي مكَّةَ لَجعاسيس يَث ِرب. قال غلفاء واسمه َمع ِدي  َكِرب؛ وقيل: َسلََمةُ:  َُ  أن أُ

  ال تجيُء إلى الثََّوابِ  فمالَكَ   أب ِلغ  أبا َحنَـش  َرسـوالً  أال

ً  تَعَلَّم  جار الُكـالَبِ بين أح قَتِيل    أنَّ خيَر الـنـاِس حـيّا

بـابِ  َجعَاِسي سُ  وأسلََمهُ   حولَه ُجَشُم بُن بَكـر   تََداَعت  الّرِ

 : النَّخُل.-في لُغة ُهَذيل-وقال ابن عبّاد: الَجعَاعيس 
 والُجع موَسة: ماءة  ِلبَني َضبينَة.

ة  واحدة. وَجع َمَس الرجل: إذا َوضَع ُجع موسة بِ  ة  واحدة.ورجل ُجعاِمس: يضع ُجع موسة بَِمرَّ  َمرَّ
 وتجعََّس الرجل: إذا تعذََّر.
 والمتَجعّس: البذيء اللسان.

 والتركيب يدل على خساسة وحقارة ولؤم.

 جعبس

 وزاد غيره: الُجعبوس: المائق. -بالضم-ابن السكَّيت: الُجعبُس 

 جعنس

 ابن عبّاد: الَجعَانُِس: الِجعالن؛ قَل ُب عجاِنس.

 جفس

فَُس َجفَاسة وَجفَسا. -بالكسر-َجِفَس  الَجفَاسة: االتَّخام، وقد  يَج 
م.  وقال ابن دريد: الِجف ُس: لُغة  في الِجب ِس وهو الضعيف القَد 

 وقال ابن عبّاد: الِجف س والَجِفيس: اللئيم.
 : أي ضخم  جاف.-مثال ِكب د  وَكبِد  -وفي النوادر: رجل  ِجف س  وَجِفس  

 جلس

ِلُس ُجلوساً أو  لَساُ َجلََس الرجُل يَج  أنَّه قال: إيّاُكم والجلوس في  -صلى هللا عليه وسلّم-. ومنه حديث النبي -بفتح الالم-َمج 
ا: وما حقُّ الُطُرقات، قالوا يا رسول هللا ما لنا من مجاِلِسنا بُد  نتحدَُّث فيها، فقال: فإذا أبيتُم إال المجِلَس فأعطوا الطريق حقّه، قالو

 غضُّ البصر وَكفُّ األذى وَردُّ السالم واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر.الطريِق يا رسول هللا؟ قال: 
 والجلوس يكون عن نوم أو اضطجاع، وإذا كان قائماً كانت الحال التي يخالفها القُعود.

ِلس  ِلَسة  -بكسر الالم-والَمج   كالمكان والمكانة: موضع الجلوس. -عن الفّراء-والَمج 
ً -والَمجِلس   الَمجِلس، كما يقال بجماعة الَمقامة: أي أهل الَمقاَمة، قال ُمَهل ِهل: : أهل -أيضا

تَبَّ   أنَّ النار بعـَدَك أُوقِـَدت نُبِّيتُ  ِلسُ  واس    بعَدَك يا ُكلَي ُب الَمج 



 أي أهل المجلس. وكذلك الحديث: وانَّ َمجِلَس بني َعوف  يَنظرون إليه.
 الجلوس. : أي كثير-مثال تُّؤّدة  -ورجل  ُجلََسة 

 : الحالة التي يكون عليها الجاِلس، يقال فالن َحَسن الِجلَسة.-بالكسر-والِجلَسة 
 وفالن ِجل سي وَجليسي وِخدني وَخديني وِحبّي وَحبيبي وِخلّي وَخليلي.

 وهؤالء ُجالُّس الملك وُجلَساؤه.
خَمةُ: إذا َجثََمت.  وقالت أم الهيثم: َجلََست الرَّ

: أي وثيق جسيم، قال العّجاج: : ا-بالفتح-والَجل س   لغَليظ من األرض. ومنه َجَمل  َجل س  وناقَة  َجل س 

  كالقوِس وأُخرى َجل ِس  َكب َداءَ   قد َحَسرنا من َعالة  َعن ِس  كم

ِريَّها. أي معاِدَن القَبَليَّة َجليَسها وغَ  -رضي هللا عنه -: أنَّه أعطى بالل بن الحارث-صلى هللا عليه وسلّم-وفي حديث النبي  و 
َي بذلك الرتفاعه، قال الشَّّماخ يَِصُف ناقته:   نَجِديَّها؛ ُسّمِ

َحت   را الصَّفا َجل ِسيُّها قد َكَوق بِ   على ماء العُذَيِب وَعينُها وأض   تَغَوَّ

جيراً بسعيد بن العاص من ُمستَ  -على ساكنيها السالم-وَجلََس: إذا أتى نجداً، قال مروان بن الَحَكم حين قَِدَم الفرزدق المدينة 
 زياد ابن أبيه؛ فقال: 

  ما األمُر في الَحَدثاِن عاال إذا  الشُّمَّ الَجحاِجَح من قَُريش   ترى

 ً ُهـم  يَنظروَن إلـى سـعـيد   قياما  ِهـالال يََروَن بـه كأنَـّ

ا َوِلَي َكتََب للفرزدق كتاباً إلى والي ِه بَِضِريَّةَ أن قعوداً يا غالم، فقال: ال وهللا يا أبا عبد الملك إالّ قياماً فأغضب مروان، فلمّ 
ِض خوفاً من أن يكون في الصَّحيفة ما يُكَره، وَعِلَم مروان أنَّ  ه يعاقبه إذا جاءه، وقال له: إني قد كتَبُت لك بمائِة دينار، فلم يَم 

 فََطَن لذلك فقال: 

  ا أمرتَُك فاجِلِس كنت تارَك م إن  للفََرزَدق والسَّفاهة كاسمهـا قُل

ِمد  المدينَةَ إنـهـا مـحـروسة   وَدعِ   الَمقـِدِس  ألَيلَةَ أو ِلبَي تِ  واع 

بابي في امرأتِِه أم ِسْرياح:  اج بن ُزْرَعة الض ِ  وقال در 

  نجد  فاضت العيُن تَدَمعُ  جواِلسَ   أمُّ ِسرياَح غدت في ظعـائن   إذا

 وقال مالك بن خالد الُخناعي: 

 وهواِزنُ  لدى أطنابنا ُسلَيم    جلسنا ال تزاُل تَروُمناما  إذا

 وقال العرجي واسمه عبد هللا بن ُعَمَر بن َعمرو بن عثمان بن عفان: 

ً  ِشمالَ    يميِن الجاِلِس الُمن ِجدِ  وعن  من غاَر به ُمفِرعـا

ِرماح يِصُف طيب ريق  وَشَجَرةُ َجْلُس. وُشهٌد َجْلٌس: أي غليظ، ويقال: الَجْلس: البقيَّة من العسل تبقى في اإلناء، قال الط ِ
 امرأتِِه: 

ِحها وما عُ  ثََمر  بالواِديَينِ  جنى  َجل ُس أبكار  أطاَع ِلَسر   وَشـو 

 وقال بعد أحد عشر بيتاً: 

بَـت بأطيَبَ  نى والعُيُوُن ُهُجوعُ من  من فِيها إذا ما تقلَـّ   الليل َوس 

رضي هللا -الفناء ال تبرح ويتحدث إليها، ويقال: هي الشريفة، قال ُحَميد بن ثَور الهاللي وامرأة َجل س: وهي التي تجلس في 
َرة:  -عنه   يَحكي قوَل امرأة  سّماها َعم 

قباِء والَحب ِس  فَُحِفف تُ   ليالَي ُكنـُت جـاريَةً  أّما   بالرُّ

 َجل ِس  الرجاُل بزولَة   نُبِذَ   إذا ما البيت أبرَزني حتى

ُر".ويُروى: "  إذا ما الِخد 
 وقال ابن عبّاد: الَجل س: الغدير.

 والَجل س: الوقت.
 والَجل س: السهم الطويل.



 وقال غيره: الَجل س: الَخمر.
ل الُهَذلي يَِصُف وعالً:   وَجبَل  َجل س: عال  طويل، قال الُمتَنَّخِ

  َجلُ يَِزلُّ بها الُخّطاُف والحَ  َجل س    يَبيُت على أقذاف  شـاِهـقَة   أدفى

ُم.-بالكسر-وقال ابن األعرابي: الِجل س   : الفَد 
ل بن الحارث بن بكر بن ثعلبة بن ُعقبة ابن السَّكون.  وِجل س بن عامر بن ربيعة بن تَُدو 

َل الحَدقة. : ما حو   والِجل ِسيُّ
 : لهما صحبة.-رضي هللا عنهما -والُجالس بن ُسَويد بن الّصامت؛ والُجالس بن َعمرو الِكندي

ب ُكل َشان، قال األعشى:   وقال الليث: الُجلَّسان: ُمعَرَّ

نَما وِسيَسن بَر    ُجلََّسان  عندها وبَنَـفـَسـج لنا ُش ُمنَم  َزُجو    والَمر 

 واْبنَا جاِلٍس وسمير: طريقان يخالف كل واحد منهما صاِحبَه، قال: 

 وَسِمي رِ  اِلس  اختَلََف اب نا ج كما  تَُك أشطاُن النّوى اختَلَفَت  بنا فإن

 وأجلَستُه في المكان: مكَّنتُهُ من الجلوس.
تُهُ: َجلَسُت معه.  وجالَس 

 وُمجاِلس: فرس كاَن لبَني ُعقَيل، وقال أبو النَّدى: هو لبَني فُقَيم.
.  وتجالَسوا في المجاِلس: َجلََس بعضهم مع بعض 

 والتركيب يدل على االرتفاع في الشيء.

 جمس

، وقد تكلَّمت به العَرب، قال ُرؤبة: الجاموس: واحد من ا ِمي ش   لجواميس، فارسّي معّرب، وهو بالفارسية كاو 

  الفيَل والجاموسا واألق َهبَي نِ   يَُدقَّ األسَد الَهمـوسـا لَيث  

 وقال جرير: 

  عضَّ أعناقَُهم ِجلُد الجواميِس  قد  تَي م  وتَي م  في قرى سـبـأ   تدعوكَ 

 أبو الطوق األعرابي في امرأتِِه َشْغفَر:  واألنثى: جاموسة، قال

  في الجمال َشغ فَرُ  وُكلُُّهنَّ   وفيلَة  ووَخن ـَزرُ  جاموَسة  

ُس الَوَدِك: ُجُموُده. وقال ابن دريد: كان األصمعي يقوُل: أكثر ما تستعمل العرب في الماء: َجَمَد؛ وفي السَّمن وغيره:  وُجُمو 
ِة قوله: َجَمِس، وكان يعيب على ذي الرُّ   مَّ

ِم والماُء جاِمسُ  ونَق ري  إذا ما الّرضوعُ أبدى عن البُرى نغار   َسِدي َف الشَّح 

 ويقول: ال يقال للماء إالّ جاِمد.
لُه. ُسه: ُصُمو  َضتُه وُرطوبَتُهُ وَجَسأ، وُجُمو  : الجاِمس من النَّبات: ما ذََهبَت ُغُضو  ي نََوريُّ  وقال الّدِ

ة، قال الفرزدق يَِصف القدور: وصخرة جاِمَسة: إذا   كانت قد لَِزَمت موِضعها وهي يابسة ُمقَشِعرَّ

هـم ترى  َصنَم  في الجاهليِة ُعكَّفُ  على  حوله الُمعتَفيَن كـأنَـّ

 ونُطَّـفُ  وأيديهم ُجُموس   قيام    وخلَف القاعديَن ُسُطوُرُهم قُعُوداً 

ن  فقال: إن كان مائعاً فالِقِه َكلَّه، وإن كان جاِمساً فألِق الفأَرةَ وما عن فأرة  َوقَعَ  -رضي هللا عنهما-وُسئَل ابن عمر  ت في َسم 
 حولَها وكلُّ ما بَِقَي.

ُس؛ أطيب من هذا. قولُه: "َجم   ر  ؛ يغيب فيها الّضِ س  ؛ ِبُزبد  َجم  س" أي وقول عبد الملك بن ُعَمير: وقال الَمَدني: وهللا لَفُط س  ُخن س 
س" بالّضم صفةً للتَّمر؛ جمع ُجمَسة: وهي البُسَرة التي أرطب ُكلُّها وهي ُصلبَة لم تنهضم بَع ُد. جاِمس، ويجوز أن  يُروى: "ُجم 

 وقد ُذِكَر الحديث بتمامه في تركيب ع ش ر.
َسة من اإلبِل: أي قطعة منها. ت بنا ُجم   ويقال: مرَّ
 وتقول العرب: إذا َطلَعَِت العَقَرُب َجَمَس الُمذَنُِّب.

َسة: القطعة اليابسة من التمر، يقال: أتانا بُِجمسة: أي بقطعة.وق  ال ابن دريد: الُجم 
َسة   : النّار؛ بلغة هذيل.-بالفتح-وقال ابن عبّاد: الجم 



ُمُس فيها الماء.-بالضم-وقال الفّراء: ليلة ُجماِسيَّة   : أي باردة يَج 
 لها بواحدة، وأنشد الفَّراء: وقال الدَّينَوري: الجماميس: جنس من الَكمأةِ؛ لم أسمع 

ـه وما مُ  جماميسُ   أنا والعاوي وأكبر َهـّمِ   أرض  فوقهنَّ ُطُسو 

 والتركيب يدل على جمود الشيء.

 جنس

لَةً، والَجميع: األجناس،  الليث: الِجنس: كلُّ ضرب  من الشيء ومن الناس والطير ومن حدود النَّحِو والعَروِض واألشياء ُجم 
 د: الُجنُوس.وزاد ابُن دري

ِم، فإذا واليَت شيئاً من أسنان اإلبل على حدة فقد صنَّفتها تصنيفا، ك أنََّك والِجن ُس: أعمُّ من النوع. واإلبل ِجنس  من البهائِم العُج 
بَع.  جعلَت بنات الَمخاِض منها صنفا، وبنات اللَّبون ِصنفا، والِحقاق ِصنفا، وكذلك الِجذاع والثَّنِّي والرُّ

 ان أجناس: فالناس جنس، واإلبل جنس، والبقر جنس والّشاء جنس.والحيو
 وقال ابن عبّاد: شيء َجنِيس: أي عريق في جنِسه.

فرة.-مثال سكَّيت-والِجنِّيس   : سمكة بين البياض والصُّ
 : جمود الماء.-بالتحريك-وقال ابن األعرابي: الَجنَس 

نِي س   : من الجنس.-تفعيل-والتَّج 
 ِنس هذا: أي يُشاِكلُه.ويقال: هذا يُجا

 وفاُلن يُجانِس البهائَم وال يُجانِس الناس: إذا لم يُكن له تمييز وال عقل.
وقال ابن دريد: كان األصمعي يدفع قول العاّمة: هذا ُمجانِس لهذا إذا كان من شكله، ويقول: ليس بعربّي  خاِلص، يعني لفَظةَ 

لط  على األصمعّيِ، ألنَّه الذي وَضَع كتاب األجناس، وهو أّول من جاء بهذا اللقب الِجنِس. وقال ابن فارس: أنا أقول إنَّ هذا غ
 في اللغة.

طبَة: إذا نَِضَج ُكلُّها.  ويقال: َجنََسِت الرُّ
ِب من الشيء.  والتركيب يدلُّ على الضَّر 

 جوس

س: مصَدر قوِلَك: جاُسوا خالل الديار: أي تََخلَّلوها فطلبوا ما فيها، كما  ُجُل األخباَر أي يطلُبُها. وقوله تعالى: الَجو  يجوس الرَّ
ياِر( أي قَتَلوُكم بين بيوتكم فطافوا خالل الديار ينُظُروَن هل بَِقَي أحد لم يقتلوه. وقال ابن َعَرفة: أ ي فعاثوا )فََجاُسوا ِخالَل الّدِ

س: ِطِلُب ال ّجاج: الَجو  .وأفسدوا. وقال األزَهري: أي فََوِطئوا. وقال الزَّ  شيء باستِقصاء 
ُت بَني فالن يَجوسوَن بَني فاُلن: أي يَدوسونهم ويََطؤونَُهم ويَطلبُون فيهم. وأنشد ابن األعرابي:  : يقال ترك   وقال األصمعيُّ

 َدلـيلُ  حتى يُجاِوَزهـا لنا  ِعماَرةً ونَُكفُّ أخرى نَجوسُ 

تَهُ وَوِطئتَهُ فقد ُجس   تَه.وقال أبو ُعبَيد: كلُّ موِضع  خالَط   تَه وُحس 
س والَجَوسان: التردُّد خالل الدُّوِر والبيوت في الغاَرةِ.  وقال الليث: الَجو 

 وقال غيره: الَجَوَسان: الطََّوفان باللّيل.
ساً وَجَوساناً: إذا فعل ذلك،-بالفتح والتشديد-والَجّواس  قال  : األسد الذي يتخلل القوم فيعيث فيهم، وقد جاَسُهم األسد يجوُسهم َجو 
 ُرؤبة: 

الس   في  َخّواُض ِغيَاض  َجّواس أشَجعُ   نَِمراِت ِلب ُدُهنَّ أح 

   َهّماس   َخب ط  وَعض   عاَدتُهُ 

ن بن ضمضم بن َعدي بن َجنَاب الَكل بي. اس بن القعطل بن ُسَويد بن الحارث ابن ِحص  اس من الشعراء: َجوَّ  وَمِن اسمه َجوَّ
ُط بُثَينَة صاِحبَة جميل.وَجّواس بن قُطبَة أّحد بني األح : هي بِن ُت ُعذَرة، وهم َره   ب بن ُحّن، وُحنُّ

ُد ُعَماَن. اس بن حيَّان بن عبد هللا بن ُمناِزل األزدّي؛ أز   وَجوَّ
. بِّيُّ ي ِد؛ الضَّ ثان بن ثَع لَبَة بن ذؤي ب بن الّسِ  وَجّواس بن نُعَيم؛ أحد بني ُحر 

 بن عمرو بن تَميم، ويُعَرف بابِن أُّمِ نهار، وأُمُّ نهار: أُمُّ أبيه، وبها يُعَرف هو وأبوه. وَجّواس بن نُعَيم؛ أحد بني الُهَجيم
س: من التابعين.  وَضمَضم بن َجو 

س  ع، يقال: جوعاً له وُجوساً له.-بالضم-والُجو   : إت باع الُجو 



ص للقاِصد إلى دمشق ِستَّةُ فراِسخ بين جبل  لبنان وجبل َسنِير. وُجوِسيَة: قرية بينها وبين ِحم 
س. تِيَاُس: الَجو   واالج 

 والتركيب يدل على تََخلُِّل الشيِء.

 جهس

في نَفَر  من  -صلى هللا عليه وسلّم-: قَِدَم على رسول هللا -رضي هللا عنه-، وهو ُجَهيس بن أوس النََّخِعيُّ -مصغَّراً -ُجَهيس 
باُب ساِلِفها ولُباُب َشَرفِها. قال الصَّغَّاني مؤلف هذا الكتاب: هكذا ذََكَره أبو أصحابه فقال: يا نبَي هللا؛ إنّا َحيٌّ من َمذ ِحج، عُ 

َشريُّ ?رحمه هللا ُد بن محمد الخّطابي في غريب الحديث من تأليِفه وجاُر هللا العالّمة الَزَمخ  في كتابه الفاِئق  -ُسلَيمان َحم 
ه، ورأيُت في كتاب جمَهَرة النََسب ال ب ِن الَكل بي في نََسب النََّخَع بَِخّطِ ابِن َعبََدةَ النَّّسابَِة: منهم األرقم وهو ُجَهيش الذي هو بَِخّطِ

صلّى هللا عليه -بن يَزيد بن مالك بن عبد هللا بن الحاِرث بن بِشر بن ياِسر بن ُجَشم بن ماِلك بن بَِكر؛ الوافِد على رسول هللا 
ُت. وقد ُذِكَر تمام الحديث في تركيب س ر د ح. ؛ مضبوطاً بالشين الُمعَجَمة، وفيها-وسلّم " كما َذَكر  س   "ابن يَِزي د" بََدَل "أو 

 جيس

 األزهري: َجي َسان: اسم.
. قال الصغَّا ر  َجيَّد، وأصلُه فاِرسيٌّ : الَجي ُسَواُن: ِجنس  من النخل، واِحَدتُه: َجي ُسَوانَة، لها بُس  ي نََوريُّ اب: ني مؤلِّف هذا الكتوقال الدَّ

 هو بالفاِرسيَّة ِكي ُسَوان ومعناه الذَّوائُب.

 حبس

بَساً  بُِسه َحب ساً وَمح  تُه أح   .-بفتح الباء-الَحب ُس: ِضدُّ النَّخِليَة، يقال: َحبَس 
ً -والَحب س   : الشجاعة.-أيضا
، وبالوجهين يُروى قول الحاِرث بن -بالفتح؛ ويقال: بالكسر-والَحب ُس  ، وقيل: َجبَل   ِحلَزة اليَشُكري: : موِضع 

َن بالحب ِس  ِلمن ياُر َعفَو  ِس  كَمَهاِرقِ  آياتُها  الّدِ  الفُر 

 وكذلك بالوجهين يُروى قول بِشر بن أبي خازم األسدي: 

باُب فليَس منها وأصعََدتِ   نارُ  وال بالحب ِس  بَصارات    الّرِ

 وقال أبو عمرو: الَحْبُس: الجبل العظيم، وأنَشَد: 

ـِلـمُ َحب ُس  كأنَّه ِهمُ  َجلّلَ   بِلَيل  ُمـظ  فَي ِه َسحاب  ُمر    ِعط 

َجـمُ  ُعَراِهمُ  َعَجنَّس      َعَجم 

َوَد؛ وتكون فيه بقعة بيضاء.  قال ثعلب: وقد يكون الجبل َحب ساً: أي أس 
 وكأل  حابِس: إذا كان غاِمراً ال تتجاوزه راعية الخضراره.

: لهم صحبة، -رضي هللا عنهم-لتَّميمي، واألقرع بن حابِس بن عقال الّداِرميُّ وحابِس بن سعد الطائي، وحابِس أبو حيّضة ا
 :  وكان األقرع عاِلم العََرب في زمانه، قال عمرو بن الُخثاِرم البََجِليُّ

نَع إنّي  أقرع بن حابِـَس يا أقـرع يا  أخوَك فانُظراً ما تَص 

    إن يُصَرعُ أخوك تُصَرع إنّك

 : االسم من اإلحتباس، يقال: الصمت ُحب َسة.-بالضم -والُحب َسة
د: الُحبَسة: تعذُّر الكالم عند إرادته، والعُقلَة: التواء اللسان عند إرادة الكالم.  وقال الُمبَرَّ

ُت فََرساً في سبيل هللا؛ فهو محبوس وحبيس.  وَحبَس 
ين مع علّي  ?ر : موِضع بالّرقَّة فيه قبور قوم ممن َشِهَد ِصفِّ  .-ضي هللا عنهموَحبيس 

: موضع بمكَّة   وهناك الجبل األسود الذي يقال له: أظلم. -حرسها هللا تعالى-وذاةُ َحبيس 
 وفي النوادر: جعلني فالن َربيَطة لكذا وَحبيَسة: أي يَذَهب فيفعل الشيء وأُوَخذُ به.

قوا أموالَهم، قال: : َخَشبَة أو حجارة تُبنى في مجرى الماء ِلتَحبَِس الماء فيش-بالكسر-والِحبُس   رب القوم ويَس 



تُ    فيها َكعَموِد الِحب ِس  فَِشم 

باس، يُجعَل للماء. نَعَة، وجمعُه أح   وقال أبو عمرو: الِحب ُس: مثل الَمص 
 والِحب ُس: الماء المستنِقع.

 وقال ابُن عبّاد: الِحب ُس: الماء المجموع ال مادة له.
َهة النهر تمنع ُطغيان الماء. وقال العامري: الِحب س: ِصنع  يصنع للماء ويُدسُّ وقال ابن األعرابي: الِحب س: حجارة تك ون في فُوَّ
 َعمود في ِشع ِبه، قال: وقد يقال بالفتح.

ُت الِفراَش بالِمحبَِس: وهو الِمقَرَمة. وكذلك الِحب ُس عن َغيره: للثوب الذي يُطَرح على ظهر الفراش للنَّوم.  وقال الليث: َحبَس 
ً  -ِحب سوال  : ِنطاق الَهوَدج.-أيضا

 والِحب س: ِسوار من فِضَّة ي جعل في َوَسِط الِقرام، وهو ِستر يُجَمع به ليضيء البيت.

تين-يوم الفتحِ على الُحبُِس  -رضي هللا عنه -أبا عبيدة بن الجّراح -صلى هللا عليه وسلّم-وبعث رسول هللا  -أو الُحبَِّس  -بضمَّ
رهم، قال: وأحِسب الواحد حبيساً، أو الحُ  -مثال ُركَّع   كباِن وتأخَّ وا بذلك ِلتََحبُِّسِهم عن الرُّ الة عن القُت بّي قال: ُسمُّ جَّ سَِّر. وهم الرَّ

كبان بَمسيِره. ، ويجوز أن يكون واِحُدُهم حابِساً؛ كأنَّهُ يحبُِس من يسير من الرُّ  فَعيل  بمعنى مفعول 
، أراد ما كان أهل الجاهلية  -صلى هللا عليه وسلّم-د وفي حديث ُشَريح بن الحارث: جاء محم ُع َحبيس  بإطالِق الُحبُِس. هي َجم 

موا منها فذلك إطالقُها.  يحبِسونها من ظهور الحوامي والسوائِب والبَحاِئر وما أشبهها، فنزل القرآن بإحالل ما حرَّ
 من نخل  وكرم، يَحبِس أصله ويَُسبُِّل َغلَّتَه. ومن ذلك ما ُرِوَي أنَّ : كلُّ شيء َوقَفَه صاحبُه ّوقفاً مؤبَّداً -في غير هذا-والُحبُُس 
م فلم  -صلى هللا عليه وسلَّم-النبي  ندب الناس إلى الصدقة، فقيل له: قد َمنََع أبو َجَهم وخاِلد بن الوليد والعبّاس، فقال: أّما أبو َجه 

ناهُ هللا ورسوله من فضِله، وأّما خالد بن الوليد فإن الناس يظِلموَن خالداً؛ إنَّ خالداً قد جعل َرقيقَه وأمواله  يَنتَِقم منّا إالّ أن  أغ 
َر عنهُ الصدقة عامين، وليس وج تَُدهُ ُحبُساً في سبيل هللا، وأما العبّاس فإنَّها عليه ومثلُها َمعَها. المعنى: أنّه كان أخَّ هُ ذلك إالّ وأع 

 إليها. واألعتُُد: جمع العتاد؛ وهو ما يُِعدُّه اإلنسان من آلِة الحرب. -نهرضي هللا ع-أن تكون حاَجة  بالعبّاس 
 والحبائُس: اإلبُل التي كانت تُحبَُس عند البيوت لكرمها، قال ذو الرّمة يِصُف فَحالً: 

الً  َخي ِن أحيا بناتِـهِ  ِسبَح    فهَي اللُّباُب الَحبَائسُ  َمقَاليتُها  أبا َشر 

 : ماء  غربيَّ طريق الحاج من الكوفة.-انمثال ُعثم-وُحبساُن 
ُت فََرساً في سبيل هللا: أي وقَفُت؛ فهو ُمحبَس وَحبيس. قال ابُن ُدَريد: وهذا أحُد ما جاء على فَعيل من أفعَل. بَس   وأح 

تُهُ َحب ساً. بيساً: أي َستَرتُه به، ِمث ُل َحبَس  بَِس تَح   وحبَّسُت الِفراَش بالِمح 
 الّ يوَرَث وال يُبَاع وال يوَهَب، لكن يُت َرك أصلَهَ ويُجعَل ثََمُرهُ في سبيل هللا.وتَحبيس الشيء: أ

تَبََس  ً -واحتَبََس الشيء، مثل َحبََسهُ، واح   بنَف ِسه، يتعّدى وال يتعّدى. -أيضا
 وتحبََّس على كذا: أي َحبََس نفسه على ذلك.

 وحابََس الرجل صاِحبَه، قال العّجاج: 

سـاالولوعُ با إذا ا َحت فَ   لَولُوعِ لَـبَـّ   الحماِم والنُّحوِس النُّحَّ

تَنا  الناُس األموَر الُحبَّسا وحابَسَ  سـا أعزَّ َمن   وَجد   تَنَـفَـّ

 حبرقس

قَس: الضئيل من الُحمالِن والبِكاَرة.  الليث: الَحبَر 

 حبلس

 عمرو: ابن عبّاد: الَحبَل بَس: الذي يقيم بالمكان ال يَبَرُحه. وأنشد أبو 

نـي َسيَعلَمُ    بأكناف النَّضيِض َحبَل بَسُ  أِري ب    َمن  ينوي جالئي أنَـّ

 حدس

ِدُس، قال الحارث بن حلزة  ُدُس ويَح  الَحد س: الّظن والتخمين والتّوهُّم في معاني الكالم واألمور. وقال ابن دريد: َحَدَس يَح 
ياَر:   اليشكري يذُكُر الّدِ



كَب  فَوقَفتُ  ِدُس فيفيها الرَّ  ّحد س   األمور وُكنُت ذا ُكلِّ   أح 

ِدُس في بعض األمور". بِّي. ورواية ابن دريد في الَجمَهرة: "فيها العَن ُس أح   هذه رواية الُمفَضَّل بن محمد الضَّ
تَه، قال عمرو بن َمع دي َكِرب  ساً: إذا َصَرع  ُت بالرجل أحِدس به َحد   لديار: يَذُكر ا -رضي هللا عنه-وقال: وَحَدس 

ـبـاِء وَحـي َرمـا تَبَدَّلَ  ماَن الّظِ   في أطاللها اليوَم حابِسا فأصبَحتُ   أُد 

دوساً وآَخرَ  من  َشطَّ الُحـبَـيّا تَـرى بِـهِ  بُِمعتََرك    حاِدسـا القَوِم َمح 

 ويُروى: "َضْنُك الُحَمي ا". وقال آَخر: 

ِسك  َدالتي َدلَوكَ    َجنَدالتيالعَب ِد بِ  وحاِدسُ   إنَي ُمم 

ُت به األرض: أي َضَرب ُت به  باً، يقال َحَدس  ل الَحد ِس في اللغة: القصد بأّيِ شيء كان؛ ظناً أو َرُمياً أو َضر  وقال يعقوب: أص 
 األرض.

ُت الشيء بِرجلي: أي َوِطئتُه.  وَحَدس 
: َرَميتُه به. تُه بسهم  أو بَِحَجر   وَحَدس 
ر: الَحد س: األثر،   يقال رأيُت َحد َس البَعير: إذا رأيَت أثََره.وقال أبو نَص 

ة، قال العّجاج يمدح عبد الملك بن مروان:   وقال الليث: الَحد ُس في السير: ُسرَعة  وُمِضيٌّ على طريقَة  َمستَِمرَّ

ِس  حتى   رغس  في نِصاِب َرغ ِس  إمامَ   احتََضرنا بعد سير  ّحد 

 ير: إذا َوَجأتَلَبَّتَه.وقال ابن دريد: َحَدس ت في َسبَلَِة البع
ً -والَحدُس   : الذبح.-أيضا

ِف. وم ض  َساً: إذا أضًجع تَها ِلتَذ بََحها، قال: ومنه المثل: َحَدَس لهم بُِمطِفئَِة الرَّ ُت الشاةَ َحد  عناه: ذبح لهم شاة  وقال اللَّحياني: َحَدس 
ضَف من ِسَمنِها  .مهزولة تُطفئ النار وال تنَضج، وقيل: تُطفئ الرَّ

ِف. ض   ويقال: َحَدَس يَحِدُس: إذا جاَد، والمعنى: جاَد لهم بكذا. وَروى أبو زيد: َحَدَسُهم بُمطِفئِة الرَّ
َسِت الثَُّريّا قِمَّ ا : ومما أودعته العرب من أسجاعها في طلوع نجم  نجم  من الدالئل على الحوادث قولُهم: إذا أم  لرأِس وقال القُتَبيُّ

؛ نِس  تُه أي  ففي الداِر فاخ  ِدس  هاُهنا ِمن  َحَدس  " أي تخيَّر ُعظمى اإلبل للنَّحر، وقولُُهم فاح  ِدس  وان َهس. قولُه: "ُعَظماُهنَّ فاح 
ع؛ أي التي هي ُعظ ماهُ  ، ويجوز أن يكون الَحد ُس هاُهنا اإلضجاع والصَّر  ماُهنَّ تُه؛ كأنّه يريد: تََخيَّر  بَِوهِمك ُعظ  قِب ها تََوهَّم  نَّ َعر 

 تّى تسقط إلى األرض.ح
ُت بالناقة  ُت الناقة وَحَدس  تَها. -متعدياً وغير ُمتعد ّ -وقال أبو زيد: َحَدس  ِدس بها: إذا أنَخ  ِدُسها وأح   أح 

، وكانوا يَعنفون على -صلوات هللا عليهما-: قوُم كانوا على عهد سليمان بن داود -بالتحريك-وقال ابُن أرقََم الكوفي: َحَدس  
ِر البغل؛ مكان َعَدس.البغال، ف  إذا ذُِكروا نَفََرِت البِغال خوفاً لما كانت لِقيَت منهم. وهذا يقّوي قول من قال َحَدس  في َزج 

ن  عظيم من العرب. : بَط   وقال ابن دريد: بنو َحَدس 
.: من التابعين، قال يَزيد بن هارون وأحمد بن محمد بن حنبل، وقال غيرهم-بضّمتين-وَوكيع بن ُحد س   ا: ُعُدس 

 : أي الغاية التي يُجرى إليها ويُعدى، وال تَقُل اإلداَس.-بالكسر-وقال ابن السكَّيت: يقال بَلَغَت به الِحداس 
لَُب، قال:  ِدُس: الَمط   والَمح 

ِدِس  أُهدي   ثناًء من بَعيِد الَمح 

َت عنها وأرَ  ُت األخبار وعن األخباِر: إذا تََخبَّر  لَُم بك.وقال أبو زيد: تََحدَّس  لََمها من حيث ال يُع  َت أن  تَع   د 
بََهُهما.  والتَّركيب يدلُّ على الرمي والسُّرعة وما أش 

 حرس

ساً وِحَراَسة، والجمع: َحَرس   ُت الشيء أحُرُسه َحر  ، قال هللا تعالى: )ُمِلئت  َحَرساً َشِديداً  -بالتحريك-َحَرس  راس  وُحّراس  وأح 
 : وُشُهبا(، وقال امرؤ القيس

تُ  راساً إليها ومعشـرا تجاوز  وَن مقتَلي َعلَيَّ   أح    ِحراصاً لو يُِشرُّ

ً -والَحَرُس  ِربا ُعنُقَه، ألنّه صاَر اسم -أيضا ، ومنه قول الحّجاج: يا َحَرِسيُّ اض  : َحَرُس السلطان، وهم الحّراس، الواِحد َحَرِسيُّ
 َهَب به إلى معنى الِحراَسة دون الجنس.ِجن س  فَنُِسَب إليه، وال تَقُل حاِرس  إالّ أن تَذ  

س: الدَّهُر، قال:   والَحر 

سا في   نِعَمة  ِعشنا ِبذاَك َحر 



 ويُجمع على أحُرس، قال امرؤ القيس: 

  في ساِلِف األحُرِس  تَقَاَدمَ   َطـلَــل  داِئر  آيُهُ  ِلَمـن

 عامر بن صعصعة، قال زهير بن أبي ُسلمى: والَحَرسان: َجباَلن، يقال ألحِدهما: َحْرُس قَساً؛ في بالد بني 

ِجها بِـكـتـيبَة   ُهم ُجلُ  كبيضاءِ   ًضَربوا عن فَر  س  في طواِئِفها الرَّ   َحر 

 بيضاؤه: ِشمراخ  منه.
ساً: إذا َسَرَق، والمسروق: َحريَسة. وفي حديث النبي  -بالكسر-وَحَرَس الّرُجُل يحِرُس  َع في : ال قَط  -صلى هللا عليه وسلّم-َحر 

ُم ِمث ِلها وَجلَ  دات  َحري َسِة الجبل، ألنه ليس بموضع ِحرز  وإن ُحِرَس. وفي حديث آخر: أنّه ُسئَِل عن َحريَسِة الجبل فقال: فيها ُغر 
ُع. والَحرائُس: جمع الَحريسة، قال:   نَكاال، فإذا آواها الُمَراُح فَِفيها القَط 

ً غَ   ُحلََماُء ال يَُسبُّ ُغـالُمـنـا لنا   وال يُؤوى إلينا الَحراِئسُ  ريبا

 ويقال: َحَرَسني شاةً: أي سرقني.
 وَحِريس: في نََسِب األنصار.

 وقال أبو سعيد: َسِمع ُت العرب تقول: فالن يأكل الَحَرسات، كما يُقال: يأكل السَِّرقات.
 والَحريَسة: ِجدار من ِحجاَرة  يُعَمُل للغَنَِم.

 ي َستِه.وَحَرَسةُ الجبل: لغة  في َحرِ 

سوس: َمسَّت هُ النار حتى قتَلتَه، من الَحّسِ وهو القتل. ومنه حديث عمر  : أنَّه أُتَِي بَِجراد  محسوس -رضي هللا عنه-وَجَراد َمح 
 فَبَعَثَت إليه بَِجراد  محسوس. -رضي هللا عنها-فأكله. وقال حسَّان بن أنس: كنُت عند ابِن أخت  لعائشة 

 ّسس األخباَر؛ مثل الجاسوس، وقيل: الحاسوس في الخير والجاسوس في الشر.والحاسوس: الذي يَتَحَ 
 وقال ابن األعرابي: الحاسوس: المشؤُم من الرجال.

: إذا كانت شديدة قليلة الخير، قاله أبو ُعبَيَدة وأنَشَد لُرؤبَةَ:   ويقال: َسنَة  حاسوس وَحسوس 

َل والبَئيسـا فَتىً  ِفرات    يَُجلّي الَمح    يَكِشُف النُّحوسا بُِمس 

 اليَبيسا بعد األخَضرِ  تأُكلُ   َشَكونا َسنَةً َحُسـوسـا إذا

ا.  ويروى: تََشكَّو 
 والَمَحسَّة والَمَحشَّة: الدُّبُُر.

ُس؛ وهي السَّمع والبصر والشَّم والذَّوق واللَّمس، الواحدة: حاسَّة. : المشاِعُر الَخم   والَحَواسُّ
د أو غيره بالكأل.: أصابَت ه-أيضاً -ويقال   م حاسَّة؛ وذلك إذا أَضرَّ البّر 

يح والَجَراد والَمَواشي. ُد والبََرُد والّرِ : البَر   وحواسُّ األرض َخمس 
ُت له أِحسُّ   : أي َرقَق ُت له، قال الُكَميت: -بالكسر-وَحَسس 

 ِضلُ الخَ  يَبكي الدار ماُء العَب َرةِ  أو  َمن  بكى الداَر راج  أن تَِحسَّ له هل

ُت له  ُت له، وَحِسس  أيضاً، لُغة  حكاها يعقوب. ومنه قولهم: إنَّ  -بالكسر-وقال أبو الجّراح العُقَي لي: ما رأيُت ُعقَيلياً إالّ َحَسس 
حِم، والمصدر الِحسُّ  : -بالكسر-العامريَّ لَيَِحسُّ للسَّعدّيِ؛ ِلما يقال بينهما من الرَّ  ، قال القطاميُّ

ِلُك الِحسَّ نفُسـهُ الذي ال تَ  أخوكَ  فَضُّ   م    عند الُمحِفظاِت الَكتاَئف   وتَر 

. -رحمه هللا-وقال إبراهيم الحربّي  ، واالسم الِحسُّ  في غريب الحديث من تأليفه: المصدر الَحسُّ
تُه. ومنه الحديث: أنَّ أعرابياً جاء إلى النبي  ُت الشيء: أي أحَسس  َت فأعَجبَ  -صلى هللا عليه وسلّم-وَحَسس  هُ َجلََدهُ؛ فقال: متى َحَسس 

نَة  تكون بين الِجل ِد واللَّحِم، قال: ما لي بها عهد، فقال:  َدِم؟ قال: وأيُّ شيء  أُمَّ ِمل َدِم؟ قال: الُحّمى َسخ  هُ أن ينُظَر إلى أُمَّ ِمل  من َسرَّ
 رجل من أهل النار فلينظر إليه. وقال ُعبَيد بن أيّوب العنبري: 

 أرى شبحاً قد الح أو حاال إني  ذئاِب الطُّل ِس قلُت لهـمكال وفِتيَة  

  اختَتَوهُ وقرُن الشمِس قد ماال ثم  ثمَّ َحسُّوه بأعينـهـم فاهَزوَزعوا

تَتَوه: أخذوه، ورواه ابن دريد بالجيم، وهو تَصحيف. كوا وتنبَّهوا حتى رأوه. واخ   اهَزوَزعوا: تحرَّ
ُت بالخبَرِ -أيضاً -ويقال  : أي أيقَن ُت به. وربما قالوا: َحِسي ُت به، يُب ِدلوَن من الَّيِن ياًء، قال أبو ُزبَيد حرملة -بكسر السين- : َحِسس 

 بن المنذر الطائّي يصف األسد: 

سُ  َحسين    أنَّ الِعتاَق من المطايا خال   به فَُهنَّ إليه ُشو 

ِر. َم: إذا جعلته على الَجم  ُت اللَّح   وَحَسس 
ُت الن تُها بالعصا على خبز الَملَّة أو الشواِء من نواحيه ليَن َضج، ومن كالمهم: قالت الخبزةُ: لوال الَحسُّ ما بالَي ُت وَحَسس  ار: رَدد 



.  بالدَّّسِ
: أي بحالة سوء. ء   ويقال: بات فالن بَِحسَِّة َسو 

تَه حُ  ِره؛ وَصغَّر  تَه وَحّسان: من األعالم، إن َجعَل تَه فعالن من الَحّسِ لم تُج  َري تَه؛ وصغَّر  َسي َسان، وإن جعلتَهُ فَعّاالً من الُحس ن أج 
 ُحَسي ِسي ناً؛ ألن النون حينئذ تكون أصلية.

 وَحّسان: قرية بين واسط وَدي ر العاقول، وتُعَرف بقَريَة َحّسان وقريَة أُمُّ َحّسان.
 والَحّسانيّات: مياه بالبادية.

 : الصوت.-بالكسر-والِحسُّ 
ً -والِحسُّ  على امرأة  قد ولدت،  -رضي هللا عنه-: َوَجع  يأخذ النُّفَساء بعد الوالدة. وقال جراد بن طارق: أقبَل ُت مع عمر -أيضا

 فََدعا لها بَِسويق فقال: اشربي؛ هذا يقطع الِحسَّ ويُِدرُّ العُُروَق.
: أي الشيَء بالشيِء؛ أي إذا جاءك شيء من ناح  ية فافعل مثله.ويقال: أل ِحق الِحسَّ باإلّسِ

 والَحس حاس: السيف الُمبِي ُر.
 والَحس حاس: الرجل الَجواد، قال: 

  األبراِم للَحس حاس. محبَّةُ 

 وقال ابن فارس: يقال للذي يَطرد الجوع بسخائه: َحْسحاس، قال: 

ً   ُحَسيناً في النَّفيِر وقبلَـه واذكر حاسا َحَسنا   وُعت بَةَ ذا الندى الَحس 

 من األعالم. والَحْسحاس:

 وبنو الَحس حاس: قوم من العرب.
؛ وهو سمك صغار يجفف.-بالضم-والُحساُس   : الِهفُّ
 وأّما قوله: 

 بِـريّان وال ُمـواس ليس  شريب  لك في ُحساِس  ُربَّ 

 بالمواسـي كالَحزِّ  ِشرابُهُ   يمشي ِمشيَةَ النِفاس عطشان

 ويروى: "أقعََس يمشي": فيقال: هو سوء الُخلُق.
 وفَعََل ذلك مثل ُحساس األيسار: وهو أن يجعلوا اللحم على الجمِر.

 والُحساس: مثل الُجذاذ من الشيِء. وُكساُر الحجر الِصغار: ُحساس، قال يصف حجر المنجنيق: 

ئِم التَّّراِس  تَع ِصفُ   من َرف ِضِه الُحساِس  شظيَّة   تَل    بالُمس 

 .-ِمثال قََطامِ -قُل َت: َحَساِس  وقال ابن عبّاد: إذا طلبَت شيئاً فلم تجده
ينَي ِن استثقاالً، وهو من شواذ التخفيف. وكان أبو عبيدة ُت به؛ فألقوا إحدى الّسِ ُت به أي أيقنُت به، وربَّما قالوا: أَحس   وأحَسس 

َن. َسس  َن به"؛ وأصلُه أح   يروي قول أبي ُزبَيد الذي أنشدتُه آنفاً: "أَحس 
ُت  ُت الشيء: وجد  ُت: معناه: ظننُت ووجدُت، ومنه قوله تعالى: )فَلَّما أَحسَّ عيسى منهم وأحَسس  َسس  ِحسَّه. وقال األخفش: أح 

( أ ي الُكف َر(، وقيل: معناه َعِلَمه، وهو في اللغة أبَصَره، ثم ُوِضَع موضع العلم والوجود. وقوله تعالى: )هل تُِحسُّ منهم من أَحد 
َت مسَّها.هل ترى. ويروى في الحديث الذي قد رَ  َت أُمُّ ِمل َدِم: أي متى وجدتَها ومتى أحَسس  َسس   َوينا: متى أح 

في غريب الحديث من  -رحمه هللا-: ال تََحسَُّسوا وال تََجسَُّسوا. قال إبراهيم الحربي -صلى هللا عليه وسلّم-وفي حديث النبي 
عوراتهم، وهذا من البحث عن الشيء وطلب معِرفَتِه، كما قال  تأليفه: التحسُُّس: االستماع لحديث القوم، والتَّجسُّس: البحث عن

َر. وقال غيره: التََحسُّ  َهبُوا فَتََحسَُّسوا من يُوُسَف وأِخيه( أي اطلبوا ِعل َم َخبَِره بِِمص  س: في الخير، هللا عزَّ وجل: )يا بَنِيَّ اذ 
قاً.والتََجسُّس: في الشر. وقال ابن األنباري: إنَّما نََسَق أحَدهُ   ما على اآلخر الختالف اللفظين، كما قالوا: بُع داً وُسح 

، يقال: ان َحسَّت أسنانُه، قال العّجاج:   واالن ِحَساُس: االنقالع والتََّحاتُّ

ِس  في ِلـِه الـُمـَرّسِ  فُُروِعهِ   َمع ِدن الَمل ِك الكريِم الِكر   وأص 

   ُمن ـَحـّسِ  بمقلوع  وال ليس

ُت اللحمَ  َحس  تَه.وَحس  ر؛ مثل َحَسس   : إذا َجعَل تَهُ على الَجم 
َع. َحَس: إذا توجَّ  وَحس 

َحَست أوبار اإلبل: سقطت.  وتَحس 
َك. َحَس للِقيام: تحرَّ  وتَحس 

ع وِشب ِهه.  والتركيب يدل على َغلَبَِة الشيء بِقتل  أو غيِره؛ وعلى حكاية صوت عند توجُّ

 حسنس



نُس  ن محمد بن موسى بن سعيد بن مهدي الُمقرئ المعروف بابن ُصفدان األنباري، من : لقب أبي القاسم علي ب-بالضم-ُحس 
 أصحاب الحديث.

 حفس

يت. قال األغلب الِعجلي: -مثال ِهَزب ر-رجل ِحيَف س   : قصير غليظ؛ عن ابن السّكِ

ِس  لست ةِ  وال  من األظماء بابِن الِخم   الِحيَف ـِس  القصير الِهمَّ

 س وِحيَف َسأ: ضخم ال خير عنده، ويقال: ِحيَف س ِليَف س: إت باع. وقال غيره: َحفَي َسأ وَحفَي تَأ.وقال ابن دريد: رجل ِحيَف  
ِفُس: إذا أكل.  وَحفََس يَح 

 وقال ابن عبّاد: قيل الِحيَفس: األكول البَطين، وهو أيضاً: الذي يغضب من غير شيء ويرضى من غير شيء.
 قال: ورجل َحفَاِسي: مثل َحفَي َسأ.

 : الُمغ َضُب.-مثال َصي قَل-ال: والَحي فَس ق
َجعِ. ُك على الَمض  ُحُل، وقال غيره: التََّحرُّ

 والتََّحي فُس: التََّحل 
 ورُجل  ِحيَف سي وَحي فَِسي وَحفَاِسي: ضخم ال خير عنده.

 حفدلس

 الَحف َدِلس: السَّوداء.

 حفنس

.يقال للبذيئة القليلة الحياء: ِحن ِفس وِحف ِنس. وقال ا  ألزهري: المعروف عندنا بهذا المعنى: ِعن ِفص 
 وقال ابن عبّاد: الِحن ِفس: الصغير الَخل ِق، والِحف نِس: قريب من الِحن ِفِس.

 : القصير الضخم البطن.-مهموزاً -والَحفَن َسأُ 

 حلس

الس وُحلُوس وِحلََسة ?عن الِحل س: ِكساء  يكون على ظهر البعير تحت البرذعة؛ ويُب َسط في البيت تحت ُحّرِ الثياب، و جمعه: أح 
 .-الفَّراء

: ُكن ِحل َس بيتك حتى تأتيَك يد  خاطئة أو َمنِيَّة  -رضي هللا عنه-ويقال: فالن ِحل ُس بيته: إذا لم يبرح منه. ومنه حديث أبي بكر 
عينها فأرادوا أن يداووها، فُسئَِل عن : أنَّ امرأةً تُُوفّي عنها زوجها؛ فاشتكت -صلى هللا عليه وسلّم-قاضيَة. وفي حديث النبي 

ل، فإذا كان الَحَول فََمرَّ كلب  َرَمتهُ بِبَعرة ثمَّ َخرجَ  ت، أفال ذلك فقال: كانت إحداُكنَّ تمكث في شّرِ أحالِسها في بيتِها إلى الَحو 
سنةً جرداء. وفي حديثه اآلخر: أنَّه ذََكَر أربعة أشهر  وعشرا. أي كانت في الجاهلية إذا أَحدَّت على زوجها اشتَملَت بهذا الِكَساِء 

اء َدخَ  ؛ ثم فتنة الَسرَّ الس؟ قال: هي َهَرب  وَحَرب  الس، فقال قائل: يا رسول هللا وما فِتنة األح  نُها من الِفتََن حتى ذََكَر فتنة األح 
صَطِلُح على رجل َكَوِرك  على ِضلَع ، ثم تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزُعُم أنّه مني وليس منّي؛ إنّما أوليائي المتَّقون، ثم ت

الساً تَغشَّيها الناس ِلُظلَمتِها وال تشباِسها، أو هي  تَه. كأنَّ لها أح  ذات شرور وَدَواه  فتنة الدَُّهيماء ال تدع أحداً من هذه األمة إالّ لَطم 
الِس، والسَّّراُء البطحاء.  راِكَدة  ال تُقِلُع بل تِل َزُم لزوَم األح 

ُت على َجب َرئي َل ليلةَ أُسِرَي بي كالِحل ِس من َخشيِة هللا.ومن  ه حديثه اآلَخر: َمَرر 
 وأنشد ابن دريد: 

ـلَة   وال نَـك أحـقـاد  ُمـَزمَّ الِس  قد  تَغُرَّ   يُضَرب الدَّبَُر الدامي بأح 

 وقال: هذا َمثَُل يُضرب للرجل الذي يُظهر لك البِشَر ويُضِمر غير ذلك.
 فقال:  -رضي هللا عنه-: أنَّه دخل عليه الضَّّحاك بن قيس -رضي هللا عنه-معاوية وفي حديث 

تُـهُ  تَطاَول تُ    َحَسب  في قوِمِه ُمتَقَاِصرِ  إلى  للَضّحاك حتى َرَدد 



الُسها ونحن فرسانها. أراَد: أنتم راضَ  الس الخيل، فقال: صدقت؛ أنتم أح  تُها وساَستُها فقال الضَّّحاك: قد َعِلَم قومنا أنّا أح 
لَِّة، فتلزمون ظهوَرها أبَداً، ونحن أهل الفروسيّة. ويَحتَِمل أن  يذَهَب باألحالس إلى األكسية؛ ويريد أنَّكم بمنزلتها في الضَّعَِة وال ذِّ

تَضعَف: برَذَعة وَوِليَّة.  كما يقال للُمس 
ِف، فجعل يَن ُسُب القبائل حتى مرَّ ببني فََزاَزة، فقام  : أنه َمرَّ بالناس في معسَكِرهشم-رضي هللا عنه-وفي حديث أبي بكر  بالُجر 

الس الخيل وقد قدناها معنا، -رضي هللا عنه-له رجل منهم، فقال له أبو بكر  : مرحباً بكم، قالوا: نحن يا خليفة رسول هللا هللا أح 
 : بارك هللا فيكم. وقال رؤبة بن يِصف األسد: -رضي هللا عنه-فقال أبو بكر 

الس   نَِمرات ِلبُدُهنَّ  في  َخّواُض ِغيَاض  َجّواس   أشَجعُ   أح 

يَن بُو من الُمبارَ  تبايا وماَذر   ِك.وقال ابن دريد: بنو ِحل س  بَُطي ن  من العرب، وهم من األزد، ينزلون نهر الملك، وقوم ينزلون ُدو 
؛ مثال ِشب ه  وشَ  .وحكى أبو ُعبَيد في ِحل س البعير: ِحل س  وَحلَس   بَه  وِمث ل  وَمثَل 

يَةُ األتَاِن. : ُكن   وأُمُّ ِحل س 
ً -والِحلُس  ، قال: والذي -بفتح الحاء وكسر الالم-: الرابع من ِسهام الَميَسر. وقال ابن فارس: الَحِلس: الرابع من الِقَداح -أيضا

 .-بكسر الحاء وسكون الالم-َسِمعتُه في الغريب الَمَصنَّف: ِحلُس  
 د: رأيُت ِحل ساً من الناس: أي كثيراً.وقال ابن عبّا

 وقال ابن حبيب: في ِكنانة بن ُخَزيَمة: ِحل ُس بن نُفاثة بن َعدي بن الّديل بن عبد مناة بن ِكنانة.
َل. ، وهو ِحل ُس بن عامر بن ربيعة بن تَُدو  م  : وهم ِعباد دخلوا في لَخ   قال: وِحل س 

 دَِّتها.ويقال: فالن ابُن ِحلِسها: كما يقال ابن ج
ً -قال: وفي ِكنانَة   : ُحلَيس بن يَزيد.-أيضا

يوم الحديبية: هذا  -صلى هللا عليه وسلّم-وقال الزبير بن بّكار: ُحلَي ُس بن َعلقََمة الحارثيُّ سيد األحابيش، وهو الذي قال النبي 
َن فاب عَثوها في وجهه. موَن البُد   من قوم  يُعَّظِ

 لَي ِس.والُحلَيسيَّة: ماءة لبَني الحُ 
 وقال ابن دريد في قوله: 

  الَحليِس بذي الفقاركأنّه كلب يضرب جماجم ورقاب يوم

 يعني: الُحليس بن ُعتيبة.
ً -وَحِلس ت البعير أحِلَسه حلساً  .-مثال َضَرب تَه أضِربُهُ ضربا  : إذا َغشَّي تَه بِِحل س 

 دَّبَِر: أي ُمل ُزم هذا األمر إلزام الِحل ِس الدَّبََر.والعرب تقول للرجل يُكَره على عمل أو أمر: هو َمحلوس  على ال
 وَحلََست السماء: إذا دام مطرها وهو غير واِبل.

 : العهد والميثاق.-بالفتح والكسر-والَحل ُس والِحل ُس 
 وقال األصمعي: الَحل ُس: أن يأُخذ الُمَصِدُق النقد مكان الفريضة.

 كالَمهلوس؛ وهو القليل اللحم.وقال ابن عبّاد: المحلوس من األحَراج: 
 والَحلساء من الشاِء: التي شعر ظهِرها أسود ويختِلط به شعَرة  حمراء.

تَعِ؛ من قولهم: َحِلَس بي هذا األمر.  قال: والُحالساء من اإلبل: التي قد َحِلَست بالَحوِض والَمر 
 لُهَجيمي: : الشجاع، قال رؤبة يمدح الحارث بن ُسلَيم ا-مثال َكنِف  -والَحِلُس 

َمَهرَّ الَحِلُس الُمغاِلثُ  إذا  َصولَة  تُرمى بك الَمَداِلثُ  ذو   اس 

 وهو الشجاع الذي ال يكاد يبرح.
 ؛ عن أبي عمرو، وأنشد: -مثال ِسل غَد ّ -: رجل َحِلس: للحريص، وكذلك: ِحل َسم بزيادة الميم -أيضاً -ويقال 

  ن  ِمقَمِ البيوِت راش عند  بِِقصل  َحِلس  ِحل َسمُ  ليس

 واألحلَس: الذي لونه بين السواد والَحمرة، وقال أبو قاِلبة، ويُروى للُمعَطَّل الَهذلي يصف سيفاً: 

لَسُ  في  حسام  ال يُليُق َضـريبَةً  لي ن     َمت نِِه َدَخن  وأثر  أح 

صله أن يكون موضع الِحل ِس من وقيل األحلس: الذي في وسطه لون يُخالف سائر األلوان التي تكون في وسطه. والَحلَُس أ
لَُس: أي الِصق به، من قولهم: َحِلَس  لَُس. أي قد خالََف لون السيف. وقال أبو عمرو: أح  البعير يخالف لون البعير؛ فيقال: أثر  أح 

 به إذا لَِصَق به.
 وَحِلَس بالمكان: إذا لزمه، وقال رؤبة يعاتب ابنه عبد هللا: 

دِ  وأسد    يكفيني اعتداء المعتدي أقول  إن َشدَّ لـم يُعَـّرِ

دِ  َحِلس  أت َمَر في من  فـي ِلـبَـد  ِلـبَـدِ  كأنـه  تََزبُـّ



 : هو أبو الُحالس بن طلحة بن أبي َطل حة بن عبد العُّزي بن عثمان بن عبد الدار، قُِتَل كافراً.-بالضم-والَحالس 
 أَُميّة. وأم الحالَّس: بنت خالد بن محمد بن عبد هللا بن زهير بن

وأم الحالَّس: بنت بَعلى بن أَُميّة بن أبي عبيدة بن سعد بن زيد بن صخر ابن ُسَويد بن اباس بن الحارث بن البّكاء بن زيد بن 
 مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد َمنَاة بن تميم.

يت: الَحَواِلس: لعبة الصبيان العرب؛ وهي أن يُبَيََّت خمسة أبيات في  أرض سهلة؛ ويُجَمع في كّلِ بيت خمسة وقال ابن السّكِ
بَعَرات؛ وبينها خمسة أبيات ليس فيها شيء؛ ثم يَُجرُّ البعر إليها. وقال الغَنَوي: الَحَواِلس لعبة يلعب بها الصبيان مثل أربعة 

 عشر، قال: والحالس خط  منها. قال عبد هللا بن الزبير األَسِدّي: 

  َمِرن  يُل هيه َضرُب الَحواِلِس  خوأ  ِحل مي وبِتُّ كـأنـنـي وأسلََمني

تُهُ الِحل َس. ُت البعير: أل بَس  لَس   وأح 
ُت فالناً يميناً: إذا أمررتها عليه. لَس   وأح 

لََسِت السماُء: مطرت مطراً دقيقاً دائماً.  وأح 
لَس  على الدَّبَِر: أي أُل ِزَم هذا  األمر إلزام الِحل ِس الدَّبََر. والعرب تقول للرجل الُمكَره على األمر: ما هو إالّ ُمح 

: ال يُفَتَُّر عنه، قال:  ِلس   وسير  ُمح 

َمه   سُ  وَمه  ِمِس  وتحت  ليس بـه ُمـعَـرَّ   أعالِق القتود ِعر 

ـِلـسُ  كأنَّها فَعُ   والسَّيُر ناج  ُمـح  ِشي شواهُ  أس  نَـسُ  َمو   أخ 

ِلَسة: إذا صار النبات عليها كالِحلِس لها، ومك  ان ُمحِلس.وأرض ُمح 
 وقال أبو عمرو: اإلحالُس: َغبن في البيع إذا َغبَنَه.

ِلُس: الُمف ِلُس.  وقال ابن عبّاد: الُمح 
ِلس. تَح  لََس النَّب ُت: إذا غطى األرض بَكث َرِته؛ مثل أحلََست، يقال: عشب  ُمس   واستَح 

لََس السَّنام: إذا َرِكبَت ه َروادف الشحم وَرواكبه. تَح   واس 
َت واستَحلَ  َس الخوف: إذا لم يفارقه الخوف ولم يأَمن. وفي حديث عامر بن شراحيل الشعبي: أنَه أُتي به الحجاج فقال: أََخَرج 

تََحلَنا السهر؛ فأصاب لََسنا الخوف؛ واك  تنا عليَّ يا شعبي؟ فقال: أصلح هللا األمير؛ أجَدَب بنا الَجنَاُب؛ وأحزن بنا المنزل؛ واستَح 
يَة لم تكن ف نا الخوَف: أي صيّرنا كالِحلس الذي َخز  لَس  تَح  يها بررة أتقياء وال فََجرة أقوياء، فقال: لَّّل أبوك، ثم أرَسله. قولُه: اس 

 يُف تََرش.
 والُمستَحِلس: الذي يبيع الماء وال يسقيه.

لََس؛ وهو الذي لونه بين السواد والُحمرة، وقد مضى ذكره. لَسَّ احِلساساً: صار أح   واح 
 َس فالن لكذا: أي طاف له وحام به.وتَحلَّ 

 وتََحلَّس بالمكان: إذا أقام به.
 والتركيب يدل على الشيء يلزم الشيء.

 حلبس

يت يصف الثور -كعاَلبِط-والُحالبِس  -كعُلَبِط -الَحل بَُس والُحلَِبس  : الشجاع، ويقال: هو المالزم للشيء ال يفارقه، قال الكّمِ
 وِكالب الصيد: 

َرَجت  َدنَت  فلّما  َحِلسا عند اللقاء ُحالبِسا به  للكاذَتَين وأح 

راً كأنَّمـا تَتَبَّعها سُّ   بالطَّعن َشز  قاه المزاَد اللَّبائسا يُبَّجِ   َرو 

نان.  اللَّبائِس: الّشِ
نِه وقال ابن فارس: الَحل بَُس والُحالِبس: منحوتان من َحِلَس وَحبََس، فالَحِلُس: االزم للشيء ال يفارقه كأنّ  ه َحبََس نفسه على ِقر 

 وَحِلَس به ال يفارقه.
 والِحل بيس: األسد. -أيضاً -والَحل بَُس والُحلَِبُس والُحالِبس 

 وَحل بَس بن عمرو بن َعدي بن ُجَشم بن عمرو بن غنم بن تغلب: شاعر.
ه.  وَحل بَس بن حاتم الطائي: أخو َعِديَّ ألّمِ

ة.-عنهرضي هللا -وأبو َحل بَس: عن أبي هريرة   ، وأبوه َحل بَس: عن معاوية بن قُرَّ
س: كثيرة، وكذلك اإلبل.  وقال ابن عبّاد: ضأن ُحل بُو 

 والَحبَل بَس: قيل هو الَحل بَس فزادوا فيه باًء، وأنشد أبو عمرو لنبهان: 

نـي َسيَع لَمُ    بأكناِف النَّضيِض َحبَل بَسُ  أِريبُ   َمن ينوي بـالئي أنَـّ



 ي: َحْلبََس فالن فال َحساِس منه: أي ذَهَب.وقال ابن األعراب

 حلفس

ً -: التَّيّاز الكثير اللحم. وهو -ِمثال ِهَزب ر-ابن عبّاد: الِحلَف ُس  ِع.-أيضا  : كثير الَهب ِر والبَض 

 حمس

س، قال العّجاج يمدح عبد الملك بن مروان:  َمس: المكان الصُّلب، وأمكنة َحم   األح 

َعان وِرمال  ُده ِس  ُغب رِ   ِس قطعنا من قِفاف  َحم   وَكم   الّرِ

س. -بالكسر-واألحَمس: الشديد الصُّلب في الدين والقتال، وقد َحِمَس  َمس؛ بَيَّن الَحَمِس، وقوم ُحم   فهو َحِمس وأح 
وا حُ  ُس: قريش وَمن َولَدت قريش وِكنانة وجديلة قيس وَمن داَن بدينهم في الجاهلية، سمُّ ساً ألنهم تحمسوا وقال أبو الهيثم: الُحم  م 

في دينهم: أي تشددوا، وكانوا ال يقفون بعرفة ألنها خارج الحرم، وكانوا ال يخرجون من الحرم كانوا يقفون فيه، ويقولون: 
نحن أهل هللا لسنا كسائر الناس فال نخرج من حرم هللا، وكانوا ال يدخلون البيوت من أبوابها، وال يستِظلُّون أيّام ِمنًى، وال 

َن وال يلقطون الَجلَّة، حتى نزل قوله تعالى: )ثُمَّ أفيضوا من َحي ُث أفاَض الناُس( فوقفوا بعرفة. وقال ابراهيم يَس   ألون الَسم 
ساً بالكعبة ألنها حمساء وحجرها أبيض يضرب إلى السواد. وقول ساعدة بن جؤية الُهذلي: -رحمه هللا-الحربي  وا ُحم   : ُسمًّ

ساً ولم يَ  يُدَعونَ  تَع لهم فََزع  ُحم    رأوهم خالل السَّبيِ والنَّعَمِ  حتى  ر 

ماً" وهو حيٌّ من ُجذام.  أي لهم ُحرَمة الَحمس، ويروى: "ِحش 
واقفاً بِعََرفة مع  -: أضلَل ُت بعيراً لي يوم َعَرفة؛ فإذا رسول هللا ?صلى هللا عليه وسلّم-رضي هللا عنه-وقال ُجبير بن ُمطعَم 
ِس فماله خرج من الحرم. وإنَّما قال ذلك ألنّه لم يعلم بنزول هذه اآلية. فأنكر وقوفه خارج الحرم. الناس، فقلت: هذا م ن الُحم 

 رسول هللا: مبتدأ، وخبره: فإذا؛ كقولك: في الدار زيد ، وواقفاً: حال عِمَل فيها ما في إذا من معنى الفعل.
 جاعة.واألحَمس والَحِمس والَحميس: الشجاع، والَحَماَسة: الش

س:   وبنو أحَمس: بطن من ُضبَيعة، قال المتلمَّ

َمسُ  وتنُصَرني  نذير  مـن ورائَي جـنةً  تكونُ    منهم ُجلَيُّ وأح 

 نذير: هو نذير بن بُهثَة. وقال آَخر: 

َراَء إذا أدَّراني فال ِس  ومثلي  أمشي الضَّ بيِس  لَزَّ بالَحم   الرَّ

 وقال رؤبة: 

دو   إذا   الركن والخيَّاَطِة اللَّطوسا ذا  سـاامر الَمنِكَب الـرَّ

ً  القَي نَ   ذا بِـركة  َهـروسـا وَكل َكالً   َحمـيسـا منه َحِمسا

س، وانَّما قالوا أحاِمس ألنَّهم أرادوا تذكير األعوام.  ويقال: عام  أحَمس: أي شديد، وسنة ِحمساء، وأصابتهم سنون أحاِمس وُحم 
 يُخاِطب العباس بن ِمرداس رضي هللا عنه:  -ضي هللا عنهر-وأّما قول عمرو بن َمعدي َكِرب 

  ما ناَصيَت بعدي األحامسا بتثليث  لو كانت شـياراً جـياُدنـا أَعبّاس

 فانَّه يعني قريشا.
بَة. َن أحاِمُس: أي َجد   وأَرُضو 

 ويقال: وقع فالن في هند األحاِمس: إذا وقع في الّداهية أو مات، وأنشد ابن األعرابي: 

  أنتم بهنِد األحاِمِس  ولكنَّما  لستم بـدار تُـلُـنَّة إنكمف

 وِحماس بن ثاِمل: شاعر.

 وذو ِحماس: موِضع، قال القطامي: 

  ذي ِحَماَس فحائالت فََشطا  من آل فاطمة الفـرات عفا

 وَحَمَس اللحم: إذا قاله. والَحميَسة: القَِليَّة.
آخرون هو بالشين ُمعَجمة، وأّي ذلك كان فهو صحيح، ألنه إن كان بالسين فهو من والَحميس: التنّور، وقال ابن فارس: وقال 



ُت النار والحرب. َمش   شّدة التِهاب ناِره، وإن كان بالشين فهو من أح 
 والَحميس: الشديد.

 : دابَّة من دواب البحر. والجمع: َحَمس. وقال قوم: هي السلحفاة.-بالتحريك-وقال ابن دريد: الَحَمَسة 
ساً، كقولهم: َجدعاً وعقراً.و  العرب تقول عند الشيء تنِكره: ِحم 

َمسيس: المهزول.  وقال أبو عمرو: الَحو 
 : بطن من العرب.-مصغراً -وبنو ُحَميس 
مة، قال العّجاج: -بالضم-والُحمسة   : الَحر 

سا وال  يََهب َن ُحمسةً ألحَمسا ولم   أخا عقد  وال ُمنَّجِ

 ُحرَمةً؛ أي ركبن رؤوسهن. والتنجيس: شيء كانت العرب تفعله كالعوذة تدفع بها العين. أي لم يهبن لذي ُحرَمة  
ساً: إذا أغَضب تُهُ. ُت الرجل َحم   وَحَمس 

س  ً -والَحم  ُس الرجال، وأنشد أبو الدُّقَيِش: -أيضا  : الصوت؛ وَجر 

ِسها تحت الُدجـى كأنَّ  سُ   صوَت َوه    رجال  َسِمعوا صوَت َوَحى َحم 

سا.وقا تُه َحم  ميسا: أي أغَضبتُه؛ مثل َحَمس  تُه تَح  س  تُه وَحمَّ ِمس   ل الَزّجاج: أح 
 والتَّحميس: أن يؤخذ شيء من دواء وغيره فيوضع على النار قليالً.

تََمشا: إذا هاجا. يكان واح  تََمَس الّدِ  واح 
تَغَث ُت، قال ع ُت؛ من الُحمسة وهي الُحرَمة؛ واس  م  ُت: تََحرَّ س   مرو بن أحمر الباهلي: وتََحمَّ

كاُب إذَن   لو َسِت الرَّ   خانني َحَسبي وال َوف ري ما  بي تَحمَّ

 واْحَمْوَمَس: أي َغِضَب، قال أبو النجم يصف األسد: 

َمسا كأنَّ  َمو   ِلتُق بَسا ِجيلَتا كالجمرتين  عينيه اذا ما اح 

َكتا.  ِجيلَتا: ُحّرِ
 والتركيب يدل على الشدَّة.

 حمرس

 ِرس: الشديد، وربّما ُوِصَف به األسد، قال العّجاج يصف ثوراً: الُحَما

ِضيُّ  ذو بائِهِ  ألَيسَ   نخوة  ُحماِرس  ُعر   َسِخيُّ  عن َحو 

ِدم، ربّما وصف بهما األسد.  وقال ابن دريد: الُحماِرس والُحالِبس: من نعت الجريء الُمق 
 وأُم الُحماِرس البكريّة: معروفة.

َ  والقُداِحس: كل ذلك من نعت الشجاع الجريء.وقال أبو عمرو: الحُ  ماحِ حاِمس والرَّ  ماِرس والرُّ
س بالشيء. ، فالَحِمُس: الشديد، والَمِرُس: المتمّرِ  وقال ابن فارس: الَحماِرس منحوت من كلمتين: من َحِمس  وَمِرس 

 حمقس

 أبو عمرو: الَحَماقِيس: الشدائد والدواهي.
قُس: التََّخبُّ   ث.قال: والتََّحم 

 حندس

 الِحن ِدس: الليل الشديد الظُّلمة، قال اسحاق بن خلف: 

لَمِ  ولم  أُميَمةُ لم أجزع مـن الـعَـَدمِ  لوال   أُقاِس الذُجى في ِحن ِدِس الظُّ

ة:  مَّ  وقال ابن األعرابي: الِحْنِدس: الظُّلمة، والجمع: الَحنَاِدس، قال ذو الرُّ

 الَحنَاِدسُ  َجلَّلَتها الُمظِلماتُ  اإذ  كأوراك العَذارى قََطعتُهُ  وَرمل  



 ويقال ِللَّيالي الثَّالث الالتي بعد الظُّلم: الَحنَاِدس.
لََم، قال العّجاج يصف الليل:   وتََحن َدَس الليل: أظ 

 ً فا   ثِن يَي ِه إذا تََحن َدسا َظلماءُ   ُخداِريّاً كأنَّ ُسن ُدسا َوح 

 وتََحْنَدس الرجل: أي سقط وضعف.

 حندلس

بالحاء -ألصمعي: ناقة َحن َدِلس: ثقيلة المشي. وقال الليث: هي النجيبة الكريمة. وقال ابن دريد: ناقة َحن َدِلس وقالوا َخن َدِلس ا
 : كثيرة اللحم مسترخية.-والخاء

 حنفس

 ن ِفص.الليث: يقال للبذيئة القليلة الحياء: ِحن ِفس وِحف نِس. وقال األزهري: المعروف عندنا بهذا المعنى: عِ 
 وقال ابن عبّاد: الِحن ِفس والِحف ِنس: الصغير الَخل ق.

 حنس

 : لزوم وسط المعركة َشجاَعةً.-بالتحريك-ابن األعرابي: الَحنَس 
تَين-قال: والُحنُُس   : الورعون.-بضمَّ

: الَحَونَّس   ل ِحلُهُ أحد، وأنشد: من الرجال: الذي ال يضيمه أحد، وإذا قام في مكان ال يُحَ  -مثال َعَملَّس-وقال َشِمر 

ِس  وَعي نَي  ُمقِرف   منه  النّفُي فوق أنِف أف َطِس  يجري  َحَونَـّ

 حوس

اس َعّواس: أي َطالّب  باللَّيِل. : أي يتخلَّلَُهم ويطلب فيهم. وانَّه لََحوَّ  األصمعي: يقال تََركُت فالناً يَحوُس بَني فالن 

قُها. ر أصحاب النبي  والذئب يحوس الغنم: أي يتخلّلها ويفّرِ : -صلى هللا عليه وسلّم-وَحَمل فالن على القوم فََحاَسُهم. وفي ِذك 
أنَّهم حاُسوا العدوَّ يوم أُُحد  ضرباً حتى أجهضوهم عن أثقالهم؛ وأنَّ رجالً من المشركين جميع األمة كان يحوز المسلمين 

ب الغنم، فضربه أبو دُ  ِسق ُجر  تَو  ِسقُوا كما تَس  على َحب ل  عاتِِقه ضربةً بلغت ِورَكه. وفي  -جانَة ?رضي هللا عنهويقول: استَو 
: بل تَحوُسَك فِت نَة . قال العََدبَُّس األعرابي -رضي هللا عنه-: أنَّه ذََكَر فالن شيئاً فقال له عمر -حديث ُعَمَر ?رضي هللا عنه

: أي تخالط قلبك وتحثَُّك على ركوبها، قال العّجاج:   الِكنانيُّ

تَمـا خيالُ   الخياالن فهاجا َسقَما طاف  تُكمى وخياُل تُك 

مـا مّرا  نهار  وإذا ما أظلمـا بين  بنا والليل قد تصرَّ

مـا باتا هما ليلُ   يحوساِن وقد تجـرَّ   التَّماِم غير ِعن ك  أد 

ما بالَخيفِ      من مكَّةَ ناسا نُوَّ

عِ من يَث ِرَب".  ويَروى: "بالِجز 
 ياِر وجاسوا.وحاُسوا خالل الد

ه وبني بجاد:  س: هي األمور التي تنزل بالقوم وتَغشاهم وتتخلل دياَرهم، قال الُحَطيئَة يهجو أباه وأُمَّ  والُخطوب الحوَّ

مُ   ابِن جحَش في الُخـُطـوِب أِذلَةُ  َره طُ   الثياِب قناتُُهـم لـم تُـضـَرِس  ُدس 

زِ  ِس  يُعطى  من طوِل الثَّقـاِف وجـاُرُهـم بالَهم    الظُّالَمةَ في الُخُطوِب الُحوَّ

 وحاَسِت المرأةُ ذيلها َحوساً: إذا َسَحبَتْهُ، وامرأة َحوساء الذيل، وأنشد َشِمٌر: 

ساُء الذَّيل قد   َعِلَمت صفراُء َحو 



ساء: شاعر. ثَُل بن الَحو   والُمح 
. س  ساء: الناقة الكثيرة األكل، واِبل  ُحو   وقال ابن األعرابي: الَحو 

ك من مرعاها.و : بطيئات التحرُّ  يقال إِبل  حوس 
 وقال ابن دريد: ناقة حوساء: شديدة النَّف ِس.

 واألحَوس: الجريء الذي ال يهوله شيء، أنشد أبو زياد الكالبيُّ في نواِدِرِه لُجن َدب: 

ـَمـِعـلُّ  ربّ   انَّ أخا القوِم الـعَـِجـل   مستعجل    ابِن عم  ِلُسليمى ُمـش 

ـنـاه اإلبِـل هُ يُِحبُـّ ِل َوشواش  وفي الَحّيِ َرفِل   في  الـقـوم وتَـش    الشَّو 

َوسَ   ساعات الَكرى زاِد الَكـِسـل طبّاخِ  حِ  أح  م  عِ بالرُّ  الَخِطـل   يوَم الَرو 

اج:   ويُروى: "أْحَوَس في الظَّْلماِء". وقال العج 

َوساالدَِّخي ِس بالثُّ  َجمَّ   ترى بالدار يوماً أنَسـا وقد   غُوِر أح 

ً -واألحَوس   : الذَّئب.-أيضا
الً. الً فأوَّ ُط أوَّ ُس في َسلخِ اإلَهاِب: الَكش   والَحو 

 وإذا َكثَُر يبيُس النَّبِت: فهو الحاِئس.
ّ ُمتَ  .والُحواسة والُحَويَساء: القرابة، قال ابن عبّاد: يقال: لي في بني فالن ُحَواَسة: أي قرابة، وقيل: بِغيَةُ ُمتَأن   ثَبَّت 

 ويقال: وقعت بين القوم ُحَواَسة: أي َطِلبَة بَِدم أو غارة.
 قال: وُحواَسةُ القوم: ُمجتَمعُُهم.

 والُحواَسة: الجماعة من الناس المختِلطة.
تَِمعَة؛ والكثيرات األكل  ً -والُحَواسات: اإلبُل الُمج  ِس وهو األكل، قال الفرزدق: -أيضا  ، من الَحو 

م   ِعُم  وُكو  ً تُن   في َمبَاِرِكها ثِقاال وتُصبِحُ   األضياَف َعي نـا

ِثنـات   ُحَواساتِ    النكباُء راَوَحِت الشَّماال إذا  الِعشاِء ُخبَع 

 ، وأنشد: -مثال َسْكرى-وقال ابن األعرابي: اإلبُِل الكثيرة يقال لها: َحْوسى 

ـب   تبدَّلَت بِ  وبَع دَ   بعـد أنـيس  ُرغ  سى جاِمل  وَسر    َحو 

ع ُت. ُت له: أي توجَّ س   وتََحوَّ
ع. س: التشجُّ  والتََّحوُّ

س  ً -والتََّحوُّ س: -أيضا  : اإلقامة مع إراَدةِ السفر؛ وذلك إذا َعَرَض له ما يشغلُه، قال المتلَّمِ

سُ  ِسر   ُرسُ  فالّدارُ   قد أنى لك أيُّها الُمتََحـّوِ   قد كاَدت ِلعَهِدَك تَد 

يت: يقال للرجل س. وقال ابن السّكِ  إذا تََحبََّس وأبطأ: ما زال يَتََحوَّ
ئه.  والتركيب يدل على ُمخالَطة الشيء وَوط 

 حيس

ُدَر منه نَواه واِحدة واحِ  ن وأِقط  ثم يعجن عجنا  شديداً حتى يَن  لَط بَسم  َي الَحي س، وهو تمر يُخ  دة؛ ثم الَحي س: الَخل ط، ومنه ُسّمِ
ى كالثَّريد وهي الوطيئة  ً -يَُسوَّ ؛ إالّ أنَّ الَحي َس ربَّما جعل فيه السَّويق، فأما في الَوطيئَِة فال. يقال: حاَس الَحي َس يَِحي ُسه -أيضا

  َحي ساً، قال: 

تَِلـط   إالّ أنَّه لم الَحيسُ   والسَّمن معاً ثم األِقط   التمر  يَخ 

لََم أعت -صلى هللا عليه وسلّم-: إنَّ رسول هللا -رضي هللا عنه-وقال أنس بن مالك  َجها وَجعََل ِعت قَها َصَداقَها وأو  َق صفيَّة وتزوَّ
.  عليها بَِحي س 

ِز. ُت على الَحي ِس والَمو   وقال األصمعي: قال لي الرشيد: فُِطم 
ة أخ يرافي: قال زرافة الباهلي. وقال أبو ِرياش: قال َهّمام بن ُمرَّ و وقال سيبويه واآلمدي: قال ُهنَيُّ بن أحمر. وقال ابن الّسِ

ة. وقال األصفهاني: قال ضمرة بن ضمرة. وقال ابن األعرابي: انَّه قيل قبل اإلسالم بخمس مائة عام. وقال ابن  َجّساس بن ُمرَّ
الَكل بي في جمهرة النسب: قال األحمر واسمه عمرو بن الحارث بن عبد َمناة بن ِكنانة. وقال غيرهم: قال عمرو بن الغَوث بن 

غانيُّ  . قال الصَّ ، كان جاِلساً مع ّطيِّئ   مؤلف هذا الكتاب: الصحيح أنَّه لعمرو بن الغوث بن طيِّئ، وسبب هذا الشعر أنَّه بينما ّطيِّئ 
: البال ُد ِبالُدنا. ثم ولده بالَجبَلَين إذ أقبََل األسود بن عفَّان بن الضَّبور الُحَديسيُّ فقال: من أدَخلَُكم بالدي؟ اخرجوا منها، فقال طيِّئ 



هُ أن تواعدا ُرَمِتَك، فأبَت أُمُّ هُ َجديلَة: قاتِل  عن َمك  ؛ وأمُّ يُقاتِل،  للقتال، فقال طيِّئ  لُجنَدِب بن خاِرَجة بن سعد بن فُطَرة بن طيِّئ 
ل من قال الشعَر في طيِّئ  بع : فقال طيِّئ  لعمرو بن الغوث بن طيِّئ: فَدونََك يا عمرو الرُجل فقاِتل هُ، فأنشأ يقول، وهو أوَّ  د طيِّئ 

َت بكـاِذب   يا  صاِدقَُك الذي ال يكِذبُ  وأخوكَ   طيِّئ أخبرني فلَس 

تَغ ـنَـي تُـمُ  أِمنَ   فأنا البعـيُد األجـنـبُ  وأمنتم  القضيَِّة أن إذا اس 

ةً  وإذا نَُكم  الشدائُد بـالـشـدائِِد َمـرَّ َجر   فأنا الحبيُب األقـَربُ  أح 

 على تلك القضيَِّة أعَجبُ  فيُكم  يلتلَك قضيَّة  وإقـامـتـ عَجب  

يُهـا ولكم ـِدبُ  وِليَ   معاً ِطي ُب المياِه وِرع  يُُهنَّ الُمح   الثَِّماُد وِرع 

ُرُكُم الصَّغَاُر بـعـيِنـهِ  هذا  أُمُّ لي إن  كـان ذاَك وال أبُ  ال  لَعَم 

  َدبُ يَُحاُس الَحي ُس يُد عى ُجن   وإذا  تكوُن َكريَهة  أُدعـى لـهـا أإذا

: رفُع باإلبتداء، وِلتِل َك: َخبَُره، وقَِضيَّةً: حال.  َعَجب 
َكم  وال  ؛ أي ليس بُِمح  جيِّد وفي المثل: عاَد الَحي ُس يُحاس: أي عاد الفاِسُد يَف َسد، ومعناه أن تقول لصاحبك: إنَّ هذا األمَرَحي س 

 : ، وأنشد َشِمر   وهو رديء 

  حاس هذا األمُر عنَدِك حائسُ  لقد  مـثـلـهُ أمراً ثم تـأتـين  تَِعي بِي نَ 

ِمَر وأصل المثل: أنَّ امرأةً وجدت رُجالُ على فُُجور  فعيَّرتهُ فُُجوَرهُ، فلم تلبث أن وجدها الرجل على مثل ذلك. وقيل: انَّ رجالً أُ 
هُ آخر فجاَء بَِشر  منه، فقال اآلِمُر: عاَد الَحي ُس  هُ؛ فَذَمَّ ِكم   يَُحاُس.بأمر  فلم يُح 

 وقال الفّراء: يقال قد ِحي َس َحي ُسهم: إذا َدنا هالكهم.
ه، أخرجه على األصل، والوجه أن يكون َمحيساً  : إذا َولََدت هُ اإلماُء من ِقبَِل أبيه وأُّمِ س  يُو  . -مثل َمخيط-وقال ابن دريد: رجل  َمح 

ُس، كأنَّه مأخوذ من الَحي ِس وهو الَخل ُط.: ال يُِحبُّنا اللُّكَ -ِرضوان هللا عليهم-وفي حديث أهل البيت  يُو   ُع وال الَمح 
. ُت الَحب َل أِحي ُسه َحي ساً: إذا فَتَل تَه، ألنَّه إذا فَتَلَه تداَخلَت  قواه وتَخالََطت   وقال ابن فارس: ِحس 

 والتَّركيب يدل على الَخل ِط.

 خبس

 بوس وَخبّاس، قال أبو زبيد حرملة بن المنذر الطائي: َخبََس الشيء بكفَِّه َخب ساً: أخذه. وأسُد خابِس وخَ 

  َحّظي اللَّفَّاُء وال الخسيسُ  وال  أنا بالضعيِف فتظلمونـي فما

ح   ولكنّني سُ  األقراِن ُمجتَرئ   على  ُضبـاِرَمة  َجـمـو   َخبُو 

ذَلي؛ ويُروى لمالك بن خالد الُخناعي؛ في وقال هشام: الَخبوس: الظَّلوم، وَخبََسهُ حق ه: أي ظلمه وغشمه. وقال أبو ذؤيب الهُ 
 صفة أسد: 

بوب  أظاِفَرهُ  صعب دقَيِن َخبّاسُ  ُمواثِب    البديهِة َمش    أه َرت الّشِ

 ويروى: "َجّساس" و "نِبراس".
 والُخباساء: الغَنيمة، وأنشد ابُن ُدريد:  -بالضم-والُخباسة 

تُ   أَر ِمثلهـا ُخـبـاَسةَ واِحـد   فلم نَه  ُت أف عَلَه ونَه   نفسي بعدما ِكد 

 قال: كذا لُغَتُه "أْفعَلَه" بالنَّصِب، وانتصابه عند البْصري ِين بِإضمار "أن". وقال لبيد رضي هللا عنه: 

ل  في السَّوامِ  إذا  الفـوارس كـلَّ يوم   َخبَاسات   لم يُرَج ِرس 

س.-بالكسر-والِخبس   : أحد أظماء اإلبل، مثل الِخم 
 : فرُس فقيم بن جرير بن داِرم، قال ذَُكين بن رجاء الفُقَيمي: -ضمبال-وُخباس 

  آِل ساِطع  وناِعقِ  وبينَ   الُخباسيَّاِت واألواِفقِ  بينَ 

ُت الشيء: إذا أَخذ تَه مغالَبَة. تَبَس   واخ 
تَِبس: األسد.  والُمخ 

تَبََس مالَه: ذهب به.  واخ 
 العّجاج: وما تََخبَّسُت من شيء: أي ما اغتَنَمُت، قال 



ً   الُخباساِت إذا تـخـبّـسـا ضخم با عاَب َعت َرسا غص    وإن القى الّصِ

 والتركيب يدل على أخذ الشيء قهراً وَغلَبَة.

 خدرس

يَت بذلك لِقَدِمَها، ووزنه فَن عَليل، والنون زائدة، ومنه قيل: حنطة  َخن َدريس ِلِقَدِمها. ر، سّمِ  الَخن َدريس: الَخم 
بة. وقال ابن دريد: ، وقال أهل اللغة: الَخن َدريس روميَّة ُمعرَّ َرَسة: منها اشتقاق الَخن َدريس، وليس بعربي  َمحض   الَخد 

 خدلس

، والنون زائدة.-بالحاء والخاء-ابن دريد: ناقة َحن َدِلس؛ قال: وقالوا َخن َدِلس   : كثيرة اللحم مسترخية، ذكر ذلك في باب فَن عَِلل 

 خرس

ُس والِخر   س، وصانِعُه الَخّراس، قال العّجاج: -بالفتح والكسر-ُس الَخر  ، عربي صحيح، والجمع: ُخُرو   : الدَّنُّ

َسهُ   في الكالبيب الـسُّـفَـر   ُمعَلِّقينَ  َمرُّ فيه ما اعتََصر وَخر    الُمح 

 يصف الخمر وَدنَّها:  -رضي هللا عنه-وقال النابغة الجعدي 

لَِف المناِكِب مَ  ُردَّت    َمقيم  في الطين ُمحتَِدم ُسوم    ر  إلى أك 

ن   َدهُ ال َجو   َهـِزم ال ناِقس  وال َخّراسُ   كجوِز الِحماِر َجرَّ

 : طعام الوالدة، قال: -بالضم-والُخْرُس 

سَ   الطعام تشتهي َربي عَـه   كل   واإلعذاَر والنَّقيعَه الُخر 

، فإن كان وأما طعام النُّفََساِء نفسها فهو: الُخرَسة. وكان بعض ا س  أم إعذار  س  أم ُخر  لصالحين إذا ُدِعَي إلى طعام  قال: أفي ُعر 
يََم. وقد ُكتَِب الحديث بتمامه في تركيب ص م ت. َسةُ َمر   واحد من ذلك أجاب، وإالّ لم يُِجب. وفي الحديث: وُخر 

 والَخروس في قول أبي ُدواد جاريَة  بن الحّجاج اإليادّي: 

ُكم رِ  رُ   ُرُكـم َدر  حاِضر  وخي َشرُّ س  من األرانِِب بِك    َخُرو 

ِل َحملها، ويقال: هي التي تُعَمل لها الُخرَسة. والَخروس  ُر: في أوَّ ً -البِك  . وقال ابن دريد: َخصَّ األرانَِب ألنها -أيضا : القليلة الدَّّرِ
 أقل ما تُحلَب  لَبَنَاً.

ِس.-بكسر الراء-وَخِرَس   : إذا َشِرَب بالَخر 
: مصدر األخَرس، وقد َخِرَس، والجمع: ُخرس وُخراسان؛ كما قالوا سودان وبيضان. وقال ابن دريد: -بالتحريك-َخَرُس وال

 الَخَرُس: انعقاد اللسان عن الكالم.
َت له في اإلناء.  ولبن  أخَرس: أي خاِثر ال َصو 

َمع فيه صوت صدى، يعني األعالم   التي يُهتَدى بها.وقال اللّيث: َعلَم  أخَرس: إذا لم يُس 
 ، وفيه يقول: -رضي هللا عنه-واألَُخي ِرس: سيف الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي 

ـَل وال َونَـت فما وعِ َوق َع األَُخي رِس  وال  َجبُنَت  خيلي بفَح  ُت يوَم الرَّ   لُم 

بيد: هي التي َصَمتَت  من َكث َرةِ الّدروع وكتيبة خرساء: وهي التي ال يسمع لها صوتاً لِوقاِرِهم في الحرب. وقال أبو ع
 وليست لها قعاقع، وقال أبو النجم: 

 يُجيُر بِعـَزة  ووفـاءِ  كلٌّ   السيوَف تُجيَرنا ونُجيُرها إنَّ 

هـا ال ساءِ  حّدِ ُكّلِ َكتيبَة   عن  يَن ثَنِي َن وال تَِفرُّ بَحـّدِ  َخر 

 وسحابَةُ خرساء: ليس فيها رعد وال برق.
ً  -ساءوالَخر   : رجل  َخِرس  -أيضا : وهو الذي ال ينام بالّليل. فأّما قول أبي ِحزام  -بكسر الراء-: الّداهية. وقال األَُمويُّ وَخِرش 

لي:   غاِلب بن الحارث العُك 



ُسهُ  ُش إن أراد شماجا لُو  سا َخِرشَ   الطَّم  ِس َسن َدِريّاً َهُمو    الدَّم 

واية فيه بالشين الُمعَجَمة.  فالّرِ
سى  ُغو من اإلبل.-مثال ُحب لى-وقال ابن عبّاد: الُخر   : هي التي ال تِر 

ِسي َن  َسني وُخراَسني، ويجمع الُخرِسيُّ ُخر  بَةُ إليها ُخراساني وُخراسي وُخرسي وُخر  -وُخَراسان: بالد مشهورة، والنّس 
بَةِ  ألعَجِمّي األعجمون؛ وفي جمع البابلّي البابِلون، ، كما قالوا في جمع األشعرّي األشعُرون؛ وفي جمع ا-بتخفيف باء النّس 

 وأنشد اللّيث: 

ِسي نا ال   تُكريَنَّ بَعَدها الُخر 

ه.  وأخَرَسه هللا، كما يقال: أعماه وأَصمَّ
ُس، قال األعلم ا َت في والدتها. وقد ُخِرَست  هَي: أي ُجِعَل لها الُخر  ريسا: إذا أطعَم  سُت على المرأةِ تَخ  لُهذَلي؛ ويُروى ويقال: خرَّ

ِقِل بن ُخَويِلد الُهذَلّي:   ِلَمع 

س ببكـِرهـا إذا ً   النُّفََساُء لم تَُخرَّ َكت بِِحت ر  فَطيُمها ُغالما   ولم يُس 

َسةَ لِك: أي اصنعي لنفِسِك  سي يا نفُس فال ُمَخّرِ َست هَي: إذا اتَخَذت هُ لنفسها. ومنه المثل: تََخرَّ ". وتخرَّ ر  َسةَ، ويُروى" "بِحك  الُخر 
 قالَت ه امرأة َولََدت ولم يكن لها من يهتمُّ بشأنها، يُضَرب في اعتناء المرء بنفسه.

 والتركيب يدل على جنس من اآلنِيَة، وعلى عدم النُّطق؛ وعلى الطعّام.

 خربس

بَسيس مثله. بَسيس: ُصلبَة، وَعر   ابن دريد: أرض  َخر 
بَصيص  بَسيس والَخر  بَصيصاً: أي ما يمِلُك شيئاً.-لصادبالسين وا-قال والَخر   : من قولهم ال يملك َخربَسيساً وَخر 

 خرمس

َس، وكذلك المضارع واسم الفاعل، قال:  َرمَّ ِرن ماُس: السُّكوت، ويقال باإلدغام: اخ   اإلخ 

ر   وما  لــه أمٌّ رؤوم بشـاهـقة  يبقى على الَحَدثاِن ُغف 

رَ  كما  الليل حـانـيَةً عـلـيه تبيت ُخ األطومُ يَخ  ُس اإلر    ّمِ

ّمام بين شفتيه.  األطوم: الضَّ
هم:  ُجل: إذا ذَلَّ وخضَع، قال العّجاج يصف ِعزَّ َرَمسَّ الرَّ  وقال الليث: اخ 

سـا فَبََخسَ   العزُّ بنا فاق عَن َسـَسـا تقاَعسَ  يا البُخَّ  الناُس وأع 

َدخَ  سـا وَدخ  َرمَّ   ماهُ الُمكَّساوأعطى ِمن  حِ  ذاُلً   العَُدوُّ حتّى اخ 

نا فأعطى الُمكََّس منا ما ساموه وطلبوه منه وراموه.  يريد: أنَّ هذا العدو الذي كان يمنع ويحمي قومه وأرضه صار ذليالً بِِعّزِ
ِلم. ِمس: اللّيل الُمظ   وقال ابن عبّاد: الِخر 

 خسس

: هذا البَقُل المعروف.  الَخسُّ
 له خسيساً. والخسيس: الدَّنيء والحقير، قال أبو ُزبَيد حرملة بن المنذر الطائي: : إذا جع-بالضم-وَخسَّ نصيبَه يَُخسُّه 

ي اللَّفاُء وال الخسيسُ  وال  أنا بالّضعيِف فتظلمونـي فما   َحّظِ

َت بعدي  ِسِه َخسيساً؛ عن الفّراء. -بالكسر-ويقال َخِسس   ِخّسة وَخساسة: إذا كان في نَف 
 فعلت به فعالً تكون فيه رفعته. ويقال: رفَع ُت من خسيسته: إذا

تجوز  وَخِسيَسةُ الناقة: أسنانها دون اإلثناء، يقال: جاَوَزت الناقة َخسيَستَها: وذلك في السنة السادسة إذا ألقت ثَنِيَّتَها، وهي التي
 في الضَّحايا والَهد يِ.

 : ُعاللَة الفََرس، والقليل من المال أيضاً.-بالضم-والُخَساَسة 
. -بالضم- والُخسُّ  : اسم رجل، ومنه هند بنت الخُّس. وقال ابن دريد: الُخسُّ اسم رجل من إياد معروف، وهو أبو ابنة الُخّسِ



، وهو ُخسُّ بن حاِبس بن قَُريط اإليادي. وقال أبو محمد -بالسين والصاد-وفي نوادر ابن األعرابي: يقال فيه ُخسٌّ وُخصٌّ 
َود: ال يجوز فيه إالّ الُخسُّ   ؛ فإنَّ األسامي واألمثال ال تَُضاَجم إالّ في حاِل الضرورة.-بالسين- األس 

، وكانت فصيحةً أيضاً. : من العماليق، واإلياديَّة: هي ُجمعة بنت حابس   قال: وابنةُ الُخّسِ
قََديِن والجدي والقُطب و ي النجوم التي ال تَغ ُرُب نحو بناِت نَع ش  والفَر  بَهَ ذلك: الُخّساَن.وقال ابن دريد: العرب تسّمِ  ما أش 

 وقال ابن فارس: يقال: هذه األمور ِخَساس  بينهم: أي دَول.
ُت: إذا فعل ُت فِعالً خسيساً. َسس  يت: يقال أخ   وقال ابن السّكِ

تََخسَّه: عدَّه خسيسا. تُه: وجدته خسيساً. واس   وأخَسس 
تََخسَّة: قبيحة الوجه. تَِخسَّة وُمس   وامرأة  ُمس 

تَ  : أي دون.وشيء ُمس  تََخسَّ  ِخس وُمس 
 وتََخاسَّ القوم الشيء: أي تداولوه أو تبادروه.

 والتركيب يدل على حقارة الشيء؛ وعلى تداول الشيء.

 خفس

 : االستهزاء.-بالفتح-أبو عمرو: الَخف س 
ً -والَخف ُس   : األكل القليل.-أيضا

َت يا هذا؛ وهو من سوء القول إ  ذا قلت لصاِحبَك أقبح ما تقدر عليه.وقال الليث: يقال للرجل: َخفَس 

ُت الرجل: صرعتُه؛ والبناء: هدمتُه.  وقال ابن عبّاد: َخفَس 
 وقال أبو عمرو: الَخفيس: الشراب الكثير الِمزاج.

 وأخفس الرجل: إذا قال أقبح ما يقدر عليه مثل َخفََس.
: أي أقِلَّ الماء وأكثِِر الن ِفس  ِفس: سريع اإلسكار. وأخ   بيذ.وشراب ُمخ 

ِفي ساً. تُه تَخ  تُه وَخفَّس  فَس  تُه وأخ   وقال الفّراء: الشراب إذا أكثَرَت ماءه قُلت: َخفَس 
ِطجاع.  وقال ابن عبّاد: تََخفََّس: أي انَجَدَل، والتََّخفُّس: االض 

 وماء ُمن َخِفس: ُمتَغيِّر.

 خلس

ينوري: الَخل ُس  ِطب فيختَِلط، مثل الخليس، قال إبراهيم بن علي بن محمد بن : الكأل اليابس ينبت في أصِله الرَّ -بالفتح-الّدِ
َمة:   َسلََمة بن عاِمر بن َهر 

ِش بِينَة   كأنَّ   الَخل ـِس  أوراَق الِعضاةِ معَ  تَتَبَّعُ   ِضعاَف الَمش يِ من َوح 

ُت الشيء: إذا َسلَبتَه، واالسم: الُخل َسة   ، يقال: الفرَصةُ َخل َسة.-بالضم-وَخلَس 
ً -َسةُ والُخل   بُه ويابُِسه، قال ُسَويد المراِثد: -أيضا لََس النباُت: إذا اختلط َرط   : االسم من قولهم: أخ 

ـنُّ وجـَهـهُ  فتىً  ِق في الدُّجى ِسوى  قبل  لم تُـع ـبِـِس الـّسِ   ُخل َسة  في الرأِس كالبَر 

 والَخِلي س: األشمط.
 والَخِلي س: النبات الهائج.

بِع -ى هللا عليه وسلّمصل-وفي حديث النبي  : أنَّه بعث رجالً إلى الِجّنِ فقال: ِسر  ثالثاً حتى إذا لم تَر شمساً فاعِلف  بعيراً أو أش 
راً قد خالََط بياضُهنَّ سواد ، من قولهم:  َشعَر  نفساً؛ حتى تأتي فتيات  قعساً ورجاالً ُطل ساً ونساًء ُخل ساً. قوله: "ُخل ساً" أي ُسم 

 : ُخلُس؛ مثل نذير ونُُذر، فخفََّف.خليس، والجمع
: الولد بين أبوين أسود وأبيض؛ والديك بين دجاجتين هندية وفارسيَّة.  والِخالسيُّ

وفي واحد الُخلُس ثالثة أوجه: أن يكون فَعالء تقديراً، وأن يكون َخليساً، وِخالسيَّة على تقدير حذف الزائدتين كأنََّك َجَمع َت 
 س؛ نحو ِكناز وُكنُز، فََخفََّف.ِخالساً. والقياس ُخلُ 

 وإذا َضَرَب الفحل الناقة ولم يكن أُِعدَّ لها قيل لذلك الولد: الُخل ُس.
 وِخالس بن عمرو الَهَجري: من التابعين.

 وِخالس بن يَحيى التَّميمي: من أتباع التابعين.
 عنهما: لهما ُصحبة، وكذلك لعبد هللا بن ُعَمير بن رضي هللا -بالفتح والتشديد-وِسماك وبشير اب نا َسع د بن ثعلَبَة بن َخالّس 

لَبَة بن خالّس  .-رضي هللا عنه -حاِرثَة بن ثَع 
 : من أتباع التابعين.-مصغراً -وعبّاس بن ُخلَيس 



لََس رأسه: إذا خالط سواُدهُ البياض.  وأخ 
لََس النَّبات: إذا اختلط َرطبُه ويابُِسه.  وأخ 

العرب معروف، قيل: هو ِلبَني هالل، وقال أبو محمد األعرابي: هو ِلبَني عقيل، وقال أبو وُمخاِلس: اسم حصان من خيل 
 النَّدى: هو ِلبَني فقيم، قال ُمزاِحم العقيلي: 

داُ من بَناِت ُمخاِلس   يقودانِ  لِ  وأعَوجَ   ُجر  س    تُق فى باألِجلَِّة والّرِ

. وفي  : ليس على الُمن تََهب وال على -صلى هللا عليه وسلّم-حديث النبي وقال الليث: االختالس أوحى من الَخل س وأَخصُّ
. ع   الُمختَِلِس قَط 

تَلَس ما كان على َحذو الِفع ِل؛ نحَو انَصَرَف انِصرافاً وَرَجَع رجوع تَلَس والُمع تََمد، فالُمخ  اً، وقال الخليل: من المصادر الُمخ 
َت عليه فََجعَل تَه ا ِجع وقولك أَجب تَه جابَةً، وهو الُمعتََمد عليه، وال يُع َرف والُمع تََمد ما اعتََمد  سماً للمصدر، نحو الَمذ َهب والَمر 

 الُمع تََمد إالّ بالسماع.
تُه. ُت الشيء: مثل اختَلَس   وتََخلَّس 

 والتخالُُس: التَّسالُب.
 وقال الليث: الِقرنان يَتَخالََسان.

 ذُؤيب الُهذَليُّ يَِصف ُشجاَعي ِن: أيُُّهما يقِدر على قتل صاِحبِه. قال أبو 

قَعُ  كنَوافِذِ   نفَسيِهما بِـنَـواِفـذ   فَتَخالَسا   العُبُِط التي ال تُر 

؛ َشبَّهَ الطَّع نَةَ بهما، أي جعل ِضَع الَجيِب والُكّمِ : "كنوافِِذ العُُطِب" أي القُطن. وقال الباهلي: أراد َمو  كل واحد  وروى األصمعيُّ
تَ   ِلُس نفس صاِحبِه، يطعُن هذا هذا و هذا هذا.منهما يَخ 

 والتركيب يدل على االختطاف وااللتماع.

 خلبس

 : الَكِذب.-مثال ُعذاِفر-الُخالبِس 
ً -والُخالِبس   : الحديث الرقيق، قال الُكَميت يصف آثار الديار: -أيضا

َهدُ   قد أرى فيها أواِنَس كالدمى بما   منهنَّ الَحديَث الُخالبِسا وأش 

: "الَخالبِسا"   يريد الَخالبِي س وهو الباطل. -بفتح الخاء-ويروى: "أواِنَس بُدَّنا"، وروى األمويُّ
ً -والَخالبِي س  قون.-أيضا  : المتفّرِ

 والَخالبِي س: األخالط من كل وجه، قال حّسان بن ثابت رضي هللا عنه: 

وا وقد َكثُُروا أمسى  البلـدِ  أمسى بَي َضةَ  الفَُري عَة وابن  الَخالبِي َس قد َعزُّ

 وقال الليث: الَخالبِي س: الَكِذب.
 والَخالبِي س: أن تَروي اإلبل ثم تذهب ذهاباً شديداً حتى تُعَنِّي الراعي، يقول الرجل لصاحبه: أكفيَك اإلبَل وَخالبِي َسها.

للَخالبِي س واِحداً، قال: والَخالبِي س: الشيء وقال ابن دريد: الِخل بيس: واحد الَخالبِي س. ودفع ذلك األصمعي وقال: ال أعتِرُف 
س:   الذي ال نظام له وال يجري على استواء، قال المتلّمِ

ِذ ِمن  َحَضن   إنَّ  ه دين  َخـالبِـي سُ  لّما  الِعالَف وَمن  باللَّو  ا أنَـّ  رأو 

لمُ   الِجماَل بأكوار  على َعَجـل   َشدُّوا  الَمكـايِي سُ  يُنِكُرهُ القوم والظُّ

 وقال ابن عبّاد: أمر َخالبِي س: أي ذو مكر  وخداع ليس بالمستقيم.
ئام واألنذال.  قال والَخالبِي س: اللِّ

 وقال الليث: الَخلَن بوس: َحَجُر القّداح.
ن من حروف الزيادات. وَخل بََسهُ وَخل بََس قَل بَه: إذا فتنه وذهب به؛ كما يقال َخلَبَه، وليس يَب عُُد أن يكون هذا هو األصل ألنَّ السي

 وقال ابن فارس: هو منحوت من كلمتين َخلََب وَخلََس.

 خلمس

د  واحد فهي  أبو عمرو: تقول: َرَعي ُت ُخل موساً؛ وذاك أن ترعى أربع ليال  ثم توِرد ُغدَوة أو عشيَّة؛ ال تتَِّفق على ِور 
 الَخالبِي س.



 خمس

سة: عدد، يقال: خمسة رجال وخمُس نسوة، وال ً -تذكير بالهاء. وجاء فالن خاِمساً وخاِمياً الَخم  يت: -أيضا  ، وأنشد ابن السّكِ

 بين أنهـاء  وآجـامِ  بالُمنحنى  للمناِزِل من شهر  وأعـوامِ  كم

  ُحلَّ وهذا التابع الخامي وعام  ثالُث سنين  منذُ حلَّ بها مضى

مح وغيره، قال عَ   بيد بن األبرص: وثوٌب َمْخموس: طولُه َخمُس أذُرع، وكذلك الرُّ

ً  هاتِي كَ  ً   تَحِملُني وأبيََض صاِرما با  َمخُموِس  في ماِرن   وُمَدرَّ

ُس أذُرع.  يعني رمحاً طوُل ماِرنِِه َخم 
ُمُسُهم  ُت القوَم أخ  َس أموالهم.-بالضم-وَخَمس   : إذا أخذُت منهم ُخم 

ِمُسُهم  تُُهم أخ  تَ -بالكسر-وَخَمس  ل   ُهم  خمسةً بنفسك.: إذا كنُت خاِمَسهم؛ أو َكمَّ
ِس قُوًى.  وحبل  مخموس: أي من َخم 

َت، ألنَّ الهاء من خمسة تصير تاًء في الوصل فتُدَغُم في الّدال. فإن  وتقول: عندي خمسة دراهم، الهاء مرفوعة. وإن شئَت أدَغم 
َت الالّم في الّدال؛ فال  وال يجوز -بضم الهاء-أدَخل َت األلف والالم في الدراهم قُل َت: عندي خمسةُ الدَّراِهِم  اإلدغام، ألنََّك قد أدَغم 

َت ما بَعدها. قال الفرزدق يمدح آل الُمَهلَِّب:   يجوز أن تُدِغَم الهاء من خمسِة وقد أدَغم 

 فأدَرَك خمسة األشبـارِ  فََدنا  زال ُمذ  َعقََدت يداهُ إزاَره ما

 ُمثارِ  ِط الغُبارِ ُكّلِ ُمعتَبَ  في  َخوافَِق من َخواِفَق تلتقي يُدني

ة:  مَّ  وتقول في المؤنَّث: عندي َخْمُس القدور، كما قال ذو الرُّ

ُسومُ  ثالثَ   يرجع التسليم أو يَكِشف العمى وهل  البـالقِـعُ  األثافي والرُّ

اء عن وتقول: هذه الخمسة الدراهم، وإن شئت رفعت الدراهم وتُجريها مجرى النَّع ِت، وكذلك إلى العشرة، وحكى الفرّ 
 الِكسائي أنَّهُ أنشده: 

ـدا فيمَ    َسنَة  وَخِمسون عددا ُمذ    قَتَل تُم رُجالً تَعَـمُّ

س ون؛ والكالم ويروى: "عالَم قَت ُل ُمسِلم  تَعَبُّدا" و "تَعَبَّدا"، األولى رواية أبي زيد، والثانية رواية أبي حاتم. فََكَسَر الميم من َخم 
سون، كما قالوا خمَس عَ  َسة  -بفتح الميم-. وقال الفّراء: رواهُ َغي ُره "َخَمسون عدداً" -ِشَرة ?بكسر الشينَخم  ، بَنَاهُ على َخم 

 وَخَمَسات.
ِمَسة، قال رؤبة يِصف ِكبََره:  ِمساء وأخ   ويوم الَخميس: جمعُهُ أخ 

عَِة الَخميسا أحِسبُ    يوَم الَجم 

والميمنة والميسرة والّساقَة. ومنه ما َروى أنس بن مالك ?رضي هللا  والخميس: الجيش؛ ألنّه خمس فرق: المقدَّمة والقلب
َن وخرجوا منه معهم  -: أن النبي ?صلى هللا عليه وسلّم-عنه َصبَّح خيبر يوم الخميس بُكَرةً، فجاء وقد فَتَحوا الِحص 

، فلّما رأوه حالوا إلى الحصن وقالوا: محمد والخميس محمد والخميس، فقال  : هللا أكبر -صلى هللا عليه وسلّم-النبي الَمَساحيُّ
 َخِربَت َخيبر، إنّا إذا نََزل نا بَِساَحِة قوم  فََساَء صباح الُمن َذرين. قال: 

را نـرى َزويَره حتـى  نضِرُب الجيش الخميس األزورا قد  ُمـَجـوَّ

ِوي ر: الزعيم؛ فجعله صفة.  الزَّ
 ً : ائتوني بخميس أو لَبيس آخذه -رضي هللا عنه-ومنه حديث ُمعاذ بن جبل : الثوب الذي طوله خمس أذرع. -والخميس ?أيضا

َدقة فانَّه أيسُر عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة. كأنَّه يَعني القصير من الثياب.  منكم في الصَّ
 وقال ابن عبّاد: يقال ما أدري أيُّ خميِس الناِس هو: أي أيُّ جماعِة النّاِس هو.

 ً وا خميسا  .وقد َسمَّ
س   : من إظماء اإلبل: هو أن ترعى ثالثةَ أيّام  وتَِرَد اليوم الرابع، قال العّجاج يَِصُف بعيراً: -بالكسر-والِخم 

ِس  وَرَمالنِ   من بعِد طوِل العَـف ـِس  كأنّه َد الِخم  ِس بَع    الِخم 

د ِس  ِس  والّسِ د   بـفـأِس  من أقطاِرهِ  يُن َحتُ   أحياناً وفوق الّسِ

 َواِمس. وأما قول شبيب بن َعَوانة: وهي إبٌل خَ 

ـِد َضـريِحـهِ  َعقيلَةُ  ُس مائحُ  وأثوابُهُ   َدالّهُ ِللَح  ِمل َن والِخم    يَح 



س: رُجالن.  فعقيلة والِخم 
س  ً -والِخم  س فنُسِ -أيضا ُل من ُعِمَل له ملُك من ملوك اليََمن يقال له الِخم  ب  من بُُرود اليمن، قال أبو عمرو: أوَّ َب إليه، قال : َضر 

 األعشى يصف األرض: 

 ً ِديَة ال يوما ِس   تراها َكِشبه أر   نَِغال ويوماً أِدي َمها ِخم 

َت فيه. ُد النَّعَِم اليوَم الَرابع ِسوى اليوَم الذي َشِربَت فيه وَصَدر  س: إذا انتاط ماؤها حتى يكون ِور   وفاَلةُ ِخم 
: إذا تقاربا  ماس  َدةِ أخ  يت: ويقال: ُهما في بُر   واجتَمعا واصَطلَحا، وأن َشَد ابُن السّكِ

واهُ   ُجوُد يديِه وَمـن   َصيََّرني ماِس  أه  َدةِ أخ    في بُر 

: إذا كانا يفعالن ِفعالً واحِ  َدةِ أخماس  داً كأنَّه اشترى له جاِرية أو ساَق مهَر امرأِتِه عنه. وقال ابن األعرابي: يقال هما في بَر 
.يشتبهان فيه كأنَُّهما   في ثوب  واِحد 

ِر والخديعة، وأصله من إظماء اإلبل، وذلك أنَّ الرجل إذا أراد سفراً  وقولَُهم: فالن يضِرب أخماساً ألسداس: أي يسعى في الَمك 
َد إبِلَهُ أن تشَرَب ِخمساً ثم ِسدساً، حتى إذا أخذت في السير َصبََرت عن الماء. وَضَرَب: بمعنى بيََّن وأظَهرَ  ، كقوله عزَّ بعيداً َعوَّ
ِس، يُضَرب ِلَمن يُ  د  ِس إلى الِّ ، أي َرقّى إبِلَهُ من الِخم  : )َضَرَب هللاُ َمثاَلً(، والمعنى: أظَهَر أخماساً ألجل أسداس  ظِهر شيئاً وجلَّ

 ويريد غيره، وأنشد ثعلب: 

نـي فَـِرق   هللا  األمير لعاتَب ُت ابن ِنبـراِس  من  يعلـُم لـوال أنَـّ

ُب أخماس  ألسداِس  غداً   الَهُ لي ثُمَّ أخلَـفَـنـيموِعد  ق في   غداً َضر 

 وقال الُكَميت: 

باَب أُكفُّ قوم   وَعطَّفَتِ  ئِمين ا على  الّضِ   فُت خِ الضفادعِ ُمر 

ُب أخماس  أُريَدت وذلك  عسى أالّ تكونـا ألسداس    َضر 

 ِن حين كان من أمِره ما كان: أي اَم الَحَكَميْ  -رضي هللا عنه-وقيل في أبي موسى األشعري 

ُهم بابِن َعبّـاِس  عند  كان للقوم رأي  يُع َصمـوَن بَـهِ  لو  األمور َرَمو 

ُهم بَِشيخ  من ذوي يََمـنِ  لكن داِس  ال  َرَمو  َر أخماساً ألس  ِرُب األم    يَض 

 وقال سابق البربري: 

   من باِس للصبِر عند الُحبِّ  وليس  أنت عهد الحـّيِ أم نـاِس  أذاِكرُ 

راً جنى ِعلَـالً  إذا ً  وظلَّ   أراد امرؤ  َهج   ألسـداِس  يضِرُب أخماسا

 وقال الُكَمْيُت يمدح َمْسلََمة بن ِهشام: 

َربَ   أي قَـَظ األقـواِم أفـئدةً  ألَسـتُـم   الناس أخماساً ألعشارِ  وأض 

يقال ُسداسّي وال ُسباعّي؛ ألنه إذا بلغ ستّة أشبار أو سبعة وُغالم  ُرباعّي وُخماسّي: أي طوله أربعة أشبار وخمسة أشبار، وال 
بََرني ابُن -رحمه هللا-أشبار صار رجالً. وقال إبراهيم الحربي  ثَنا الحسن بن عبد العزيز عن الحاِرث عن ابن َوه ب قال: أخ  : حدَّ

جل يشتري غالماً تاّماً ويُس   ِلفُهُ ثمنه فإذا حلَّ األَجل قال ُخذ منّي ُغالَمين َخماسيَّيِن لهيعة عن خاِلد: أنه سأل القاسم وساِلماً عن الرَّ
َرد، قال: ال بأس.  أو ِعل جاً أم 

تُم من شيء  فأنَّ لَّّلِ ُخُمَسه(، وقَرأَ الخليل: لَُموا أنَّ ما َغِنم  ُس والُخُمُس: جزء  من خمسة، قال هللا تعالى: )واع  َسه"  والُخم  "ُخم 
 بإِسكان الميم.

َمَس؛ كما يقال ثالث وَمث لَث.ويُقال: ج  اءوا ُخماَس وَمخ 
 : موِضع.-مثال بَراكاء-وَخَماساء 

َسة. َمَس القَوم: صاروا َخم   وأخ 
ب من قوله:  ساً. وقال رؤبة: َسِمع ُت أبي يتعجَّ َمَس الرجل: إذا َوَرَدت إبلُه ِخم   وأخ 

بَها ويَهـيلُـهُ  يُثيرُ  ِمِس نبّاِث الَهواجِ  إثاَرةَ   ويُذري تُر    ِر ُمخ 

ْسُت الشيَء تَخميساً: جعلتُهُ ذا َخْمَسِة أركان.  وَخمَّ

 خنبس



 الُخنابِس: الكريه المنظر.
 ، قال ُطَريح بن إسماعيل الثقفي: -مثال ُجواِلق وَجَواِلق-ويقال لألسد: الُخنابِس، والجمع: الَخنَابِس 

دُ   َخناِبُس ُكلُُّهنَّ ُمَصدَّرُ  ُغب س   ِبنَّةِ  نَه     كالعَريِش َشتي مُ الّزِ

 وليل  ُخنابِس: شديد الظُّل َمة.
 والُخناِبس: القديم الشديد الثابت. وقال ابن فارس: أّما قولهم للقديم ُخنابِس فموضوع ال يُعَرف اشتقاقهُ، قال القطامّي: 

بَيِر فَلُـذ بِـهِ  :وقالوا زى وِعّزي ُخناِبسُ  أبى  عليك ابَن الزَّ   هللاُ أن أخ 

لُها.والخُ   نابَِسة: اللّبوة التي استبان َحم 
َدَمة، من ِرجال  ُخنابِسين، ويستعار للَّيث القوي، وانشَد األياد : وقال زيد بن َكثَوة: الُخنابِس من الرجال: الضخم الذي تعلوه َكر   يُّ

فَـهُ  ليث   م    يخافَُك َخـو    ُضباِرَمة  ُخناِبس   َجه 

 س.: مثل الُخنابِ -بالفتح-والَخن بَس 
، وهو فارس  بيع بن ِزياد بن َسالمة بن قيس بن تَُويل، والربيع فارس  شاِعر  وُدع جة بن َخن بَس بن ضيغم بن َجحَشنَة بن الرَّ

 العََراَدة.
ة بن ِخن بَس   : شاعر.-بالكسر-وِزيادة بن زيد بن مالك بن ثعلبة بن قُرَّ
َحم  ز بن أبي حيَة بن األس  َرم بن ُكر  ة بن ِخن بِس: الشاعر المشهور.وُهدبَة بن َخش   بن عاِمر بن ثعلبة بن قُرَّ

 وَخن بََس: إذا قََسَم الغنيمة.
 وَخن بََسة األسد: تََراَرتُه؛ ويقال ِمشيَتُه.

 خنس

نُِس  نُُس ويَخ  َر، َخن ساً وُخنُوساً.-بالضم والكسر-َخنََس عنه يَخ   : أي تاخَّ
نُُس الشياطين؛ يعني إذا ُِّكَر اسم والَخنّاس: الشيطان، قال الزّجاج في قوِلِه  ُسها أنَّها تغيب كما تَخ  تعالى: )فال أُق ِسُم بالُخنَِّس(: ُخنُو 

 هللا عزَّ وَجل.
نُُس في المغيب؛ أو ألنها تختفي نهاراً، وقيَل: هي الكواكب السيّاَرة دون الثابتة. وقال الفّراء في  والُخنَُّس: الكواِكُب ُكلُّها ألنّها تَخ 

ِجع؛ وهي زحل والمشقول راها وتَر  نِس في َمج  تري ه تعالى: )فال أُق ِسُم بالُخنَِّس الَجَواِر الُكنَِّس(: إنَّها النجوم الخمسة التي تَخ 
تَِتُر كما تستَِتُر الظَّباء في ُكنُِسها. ويقال: ُسمِّ  ِنس: أي تَس  نُس في مجراها وتَك  هَرة وُعطاِرد، ألنَّها تَخ  ت ُخنَّساً يَ والمريخ والزُّ

ِرها، ألنها الكواكب الُمتََحيَّرة التي ترِجع وتستقيم.  لتأخُّ
تَذ بَُهم. نُس بالَجبّاريَن في النّار. أي تَغيُف بهم وتَج  ُرُج عنق  من النّار فَتَخ   وفي حديث كعب األحبار: تَخ 

َرمّيِ وا تُه: أي اّخضرتُه؛ َخن ساً، ومنه قول العالء بن الَحض  َرمّيِ عبد هللا ويقال: َخنَس  -قَِدَم على النَّبّي  -رضي هللا عنه-سُم الَحض 
 وأنشده:  -صلى هللا عليه وسلّم

مـا وإن   ُف تِِكـرُّ   َخنَسوا عنَك الحديَث فال تََسل   وإن  َدَحسوا بالشَّّرِ فاع 

وهكذا وَخنََس إب هاَمه. أي قَبََضها  : الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثمَّ قال: الشهُر هكذا-صلى هللا عليه وسلّم-وفي حديث النبي 
 يُع ِلُمُهم أنَّ الشهَر يكون تِسعاً وعشرين.

: وهو الذي يَع ِدُل وهو مستقيم في ُحضِره ذات اليمين وذات الشمال، وكذلك األنثى بغير هاء.  وقال أبو عبيدة: فََرس  َخنوس 

نَبَة األنف وانحطاط : تأُخَر األنِف عن الَوُجِه مع ارتفاع -بالتحريك-والَخنَُس  قليل في األرنبَة. وقال ابن دريد: الَخنَُس: ارتفاع أر 
نَُس.  القصبة، والرجل أخ 

 واألخنس بن ِشهاب بن َشريق ثُماَمةَ بن أرقم بن َعدي بن معاوية بن عمرو بن غنم بن تَغ ِلب.
مَ  َمة؛ أّحد بني َصع ب بن وهب بن ُجلَّيِ بن أح  نَس بن غياث بن ِعص   َس ابن ُضبَيعَة بن ربيعة بن نزار.واألخ 

نَس بن العبّاس بن ُخنَيس بن عبد العُّزى بن عائذ بن ُعَميس بن بالل بن تَي ِم هللا بن ثعلَبَة.  واألخ 
نَس بن بعجة بن َعدّيِ بن كعب بن ُعلَيم بن َجناب الَكل بي. شعراء.  واألخ 

نَس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة؛ ألنَّ  ها منهم ولُقَِّب األخ  َهد  هُ َخنََس ببَني ُزهرة يوم بدر، وكان حليفَُهم ُمطاعاً فيِهم، فلم يَش 
 أَحد .

نَس: القَُراد.  واألخ 
نَس: األسد.  واألخ 

ِمّيِ:  نَس الفَه   وقال أبو سعيد الحسن بن الحسين السُّكَّري في قول أبي عامر بن أبي األخ 

قَة   أقائدَ  ثَعِ علي وليس  هذا الجيش لسنا بُِطر  ُد أخنََس قَر 
  نا ِجل 



َزةً ولكننا أشّداء كاألُسِد. ثَع: األسد؛ َوَصفَه بالَخنَس، يقول: لسنا نُه   قال أبو عمرو: القَر 
 : لهما ُصحبة.-رضي هللا عنهما -وَخنساُء بنت ِخذاء بن خالد األنصارية، وخنساء بني رئاب بن النُّعمان

 بن الشريد. وخنساء الشاعرة: هي أخت صخر اب نا عمرو
 والخنساء: فرس عميرة بن طارق اليَربوعي، وهو القائل فيها: 

تُ  تُهُ بها َكَرر  ت أوائلُه  له الخنساَء آثَر  لَـمُ  ِمّما َعِلم   ويَع 

 والخنساء: البقرة الوحشيَّة، صفة لها، قال لبيد رضي هللا عنه: 

 مهاوهادية الّصواِر ِقوا خذلَت    أو وحشـية  مـسـبـوعة   أفتلك

ضَ   ضيَّعت الفَرير فَلَـم يَِرم خنساءُ  فُها وبُغاُمها ُعر    الشقائق َطو 

 : من مخاليف اليمن.-بالضم-وُخن اس 
 وَخناس في قوله: 

 تَبُل  من الُحبِّ  وأصابَهُ   قد هاَم الفؤاُد ِبُكم أُخناسُ 

 هي خنساء بنت عمرو بن الشريد.
 وقال ِضرار بن الخّطاب: 

  نَف س  وأسقاُمها أحاديثُ   إلماُمهـاُخناُس و ألََّمت

 أراد امرأةً اسمها خنساء.
مَّ  َُ ح بن ُخناس بن سنان بن ُعبَيد بن َعِدّيِ وعبد هللا بن النعمان بن بَل َدمة بن ُخناس، وأُ -ُخناس  ويَزيد وَمعِقل ابنا الُمنذر بن َسر 

 : لهم ُصحبة.-رضي هللا عنهم
َوزي: من ا  لتابعين.وَهّمام بن ُخناس الَمر 

 في األعالم واسع. -ُمصغّراً -وُخنَي س  
قِش األصغر، واسمه عمرو بن حرملة، وهو عمُّ َطَرفَة بن العبد:   والبقر كلُّها ُخن س، قال الُمرَّ

د   جآِذُرها  بها ُخن ُس النِّعاجِ ِسخالَها تُزجي  وأصبَـحُ  بالَجّوِ َور 

باء  ً -وقال ابن األعرابي: الُخن س: موِضع الّظِ باء أنفُُسها.-أيضا  ، كما أنَّها الّظِ
َرقَة.-صلى هللا عليه وسلّم-وفي حديث النبي   : ال تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً ُخن َس األنِف كأنَّ وجوَهُهم الَمَجانُّ الُمط 

ُس  ل-والِخنَّو  و   : من صفات األسد.-مثال ِعجَّ
تُه تُه، وهذا أكثر من َخنَس  ر  تُه: أي أخَّ نَس   .وأخ 

تُه  نَس  ً -وأخ  نََس وهي اللغة -أيضا ُت عنه بعض حقِّه. قال األزهري: أنشد أبو ُعبَيد في أخ  نَس  : أي َخلَّفتُه. وقال الفَّراء: أخ 
 المعروفة: 

نَِسـت   إذا رُ  ففيِهنَّ   ما القالسي والعمائُِم أُخ    عن ُصل عِ الرجاِل ُحُسو 

 وقال أبو عمرو في قول الراعي: 

ُـّ إذا تُم  م بـين األُذَيّاِت لـــيلَةً بِـت نَس  ـَرعـا وأخ   من عالج  ُكلَّ أج 

َمعا من  بغارات  فقد كان عـاِسـم   فَسوموا أًى من ُعلَيم  وَمس    الحّيِ َمر 

 ويُروى "إذا سرتُم بين الجبلين ليلةُ". أي ُجزتُم، وقال األصمعي: أي َخلَّف تُم.
َر وتخلَّ   ف.وان َخنََس الرجل: أي تأخَّ

 وتََخنََّس بهم: أي تَغَيََّب.
.  والتركيب يدل على استِخفاء  وتََستُّر 

 خنعس

َزنجي: الَخن عَُس  بع، وقال بعضهم: هو الَخت عَس -مثال َجع فَر-الخار   .-بالتاء-: الضَّ

 خنفس



، -مثال ِخن ِدف، وهي لغة أهل البصرة-ُس والِخن فِ  -بضم الخاء وفتح الفاء-والُخن فَُس  -بضم الخاء وفتح الفاء وبالَمدِّ -الُخن فََساء 
 قال: 

ِرهِ  والِخن ِفسُ   العقرِب في الِسرِّ  َمَودَّةُ   األسوُد من نَج 

َوي بَّة السوداء الُمن تِنَة، واألنثى ُخن فََساَءة، وقال األصمعي: ال -بضم الخاء وفتح الفاء-والُخن فََسة  -مثال قُن بُعة-والُخن فَُسة  : هذه الدُّ
 ُخن فََساَءة بالهاء. وفي الَمثَل: ألَجُّ من الُخن فََساِء، ألنها كلَّما دفَعتها عنك عاَدت إليك. يقال

 والَخنافُِس: موضع قُرب األنبار كان يقام بها سوق للعرب.
، وهو أنَّ في كل سنة  ثالثة أيّام تَ  بيَّ دجلة على قُلَِّة جبل  شاِمخ، وفيه ِطلِّسم  َودُّ حيطانه وسقوفه وأرضه وَدي ر الَخنافِس: غر  س 

 بالخنافِس الصغار، فإذا انقضت تلك األيام ال توجد ثَمَّ واِحدة البَتَّة.
 ويوم الَخن فَِس: من أيام العََرب.

 والُخنفََسة: وقيل: الُخنَِفَسة مثال ُعلَبَِطة من اإلِبل: التي ترضى بأدنى ُمرتَع ، عن أبي عمرو.
 ألسد؛ كالُخناِبس.: ا-مثال ُعذاِفر-والُخنافِس 

 وقال أبو زيد: َخن فََس الرُجُل عن القوِم: إذا َكِرَهُهم وَعَدَل عنهم.

 خوس

س: الخيانة.  خاَس به يَخوُس ويَخيُس َخي ساً: َغَدَر به. والَخو 
َوس  ُحجر  القَِرِد، وهم الملوك وِمشَرح وَجَمد  وأب َضعَة: بنو َمع دي َكِرب بن َوليعة بن ُشَرحبيل بن معاويَة بن  -بكسر الميم-وِمخ 

َدة، كان لكل واحد  منهم واد  يملكه بما فيه، وفدوا مع  -صلى هللا عليه وسلّم-األربعة الذين لعنُهم رسول هللا  ولعن أختَُهم العََمرَّ
لَموا، ثمَّ ارتَّدوا فَقُتِلوا يوم النَُّجير، قالَت نائَِحتُُهم:   األشعث فأس 

ي لي الملوك يا ً   األربـعة عيُن بَّكِ   وِمشَرحاً وَجَمداً وأب َضعَه   ِمخَوسا

ِوح، قال: وقال ابن قتيبة: خاس الشيء: إذا َكَسَد حتى فََسَد، ثُمَّ ُحِمَل على ه ِل ما تُر  ذا وقال ابن فارس: خاَسِت الجيفة: في أوَّ
لََف وخان، وهذه كلمات يشتِرُك فيها الواو والياء وه  ما متقاِربَتان، وَحظُّ الياء فيها أكثر.فقيل: خاَس بعهِدِه إذا أخ 

ِسَل إلى الماء بعيراً بعيرا وال يدعها تزدحم على الماء. ِد: كالتَّخويص؛ وذلك أن يُر   والتَّخويس في الِور 
َمِن. س: الذي قد َظَهَر لحُمه وشحُمه من الّسِ  والُمتََخّوِ

 والتركيب يُدلُّ على الفساد.

 خيس

 الملتف. : الشجر-بالكسر-الِخي ُس 
ً  -وموِضُع األَسِد: ِخي س   ى ِخي ساً حتى تكون فيه َحل فاء وقصب، قال -أيضا ؛ وهو األَجَمة. وقال ابن دريد: قال بعُضُهم: ال يُسمَّ

 َجرير: 

  الُهدى وعرين العّزِ ذي الِخي ِس  نورَ   تف َخَرنَّ على قوم  َعَرف ـَت لـهـم ال

ياشّي: سألُت األصمعي عن الخيَسة فقال: األجَمة. وأنشد  والجمع اخياس. والِخيَسة: الِخي ُس، وجمعها ِخيَس، وقال الّرِ
ياشي في األخياس:   الّرِ

يَاسُ  لُحاُهم   كأنَّها أخ 

، ومنه يقال: خاَس البيُع والطعام.  والَخي س: مصدر خاَست الجيفَة: إذا أرَوَحت 
: بَعَثَت ني قريش -غيره: َخي ساً: إذا نََكَث وغدر. وقال أبو رافع ?رضي هللا عنهوقال ابن دريد: خاَس بالعهِد يَخيُس َخيََساناً؛ وقال 

صلى هللا عليه -؛ فلّما رأيتُه أُل ِقَي في قلبي اإلسالم؛ فقلت: وهللا ال أرِجُع إليِهم، فقال النبيُّ -إلى رسول هللا ?صلى هللا عليه وسلّم
ِد وال أحِبُس ا-وسلّم  لبُُرَد؛ ولكن ارِجع؛ فإن كان في نفِسَك الذي في نفِسَك اآلن فارِجع.: إنّي ال أخيُس بالعَه 

 وخاس الرجل: إذا لَِزَم موِضعَه.
ه، وليست بالعالية. -بالفتح-ويقال: قَلَّ َخي ُسه   ما أظَرفَه: أي قَلَّ َغمُّ

 وقال ابن عبّاد: يقال خاَس َخي ُسَك: أي ضلَّ ضاللَُك.
 ه.ويقال قَلَّ َخي ُسه: أي َخي رُ 

 : من ُكَور الَحوف الغربي بمصر، يُنَسب إليها البقر الَخي ِسيَّة.-ويقال ِخي سُ -وَخي ُس 
 : من نواحي اليمامة.-بالكسر-والِخي ُس 

: تدعو العرب بعضهم على بعض فتقول: أقَلَّ هللا ِخي َسَك  ياشيُّ  .: أي لَبَنََك، قال: إالّ أنَّ األصمعي لم يَع ِرفه-بالكسر-وقال الّرِ



 وقال أبو سعيد: يقال قلَّ ِخيُس فالن: أي قلَّ َخَطأُه.
 ويقال: اقِلل من ِخي ِسك: أي من َكِذبِك.
ه.-وقال أبو عمرو: قلَّ ِخيُسه ?بالكسر  : أي َدرُّ

 ويقال: إن فَعََل فالن كذا فإنَّه يُخاس أنفُه: أي يُرَغم أنفُه ويُذَل.
يَس: أ يَس وعدد  أخ  َدُل بن المثنى الطَُّهوّي: ويقال: فالن في عيص  أخ   ي هو كثير العدد، قال َجن 

ّ قد أِذن ُت لهم وانَّ  ِمـسُ  تحميِه َصـفَـاة   ألَفُّ   ِعي صي ِعي ُص ِعز   ِعـر 

 
 وخاَس عن الشيء: َجبَُن، قال رؤبة: 

  فِراراً والِفراُر َخيّاسُ  نجا

ُ، قال النابغة الذبياني:  َ  وَخي َسهُ تخييساً: أي ذلَّلَّ

ُمَر بالِصفاحِ والعََمدِ  يَب نونَ   الِجنَّ إني قد أِذن ُت لهم يِّسوخَ    تَد 

اه نافِعاً فَنَقَبَهُ اللصوص، -رضي هللا عنه-والُمَخي ِس والُمَخيَّس: سجن بناه علي  ، وكان بنى قبل ذلك سجناً من قصب وسم 
 فقال: 

ً  أال  يّسابعَد نافِع  ُمخَ  بَنَي تُ   تراني َكيِّساً ُمَكيَّسـا

 ً     حصيناً وأميناً َكيِّسا بابا

فمن َكَسَر الياء فمعناه الُمذَل ِل، ومن فتحها فمعناه موضع التذليل. وكلُّ سجٍن ُمَخي ٌِس وُمَخيٌَّس، قال شبيب بن عمرو بن 
 ُكَريب: 

 َطيِّئ  والباُب دوني بِِسكَّةِ   أن رأيَت ابنَي ُشَمي ط   ولّما

تُ  تجلَّل تُ    ُمَخيّس  أن يَث قَفُوني َرهين    أنّي العصا وَعِلم 

 وقال: 

رِ  وُمن َجِحر    يبَق إالّ داِخـر  فـي ُمـَخـيّس   فلم   في غير أرِضَك في ُجح 

.-بكسر الياء-وأبو الُمَخيِِّس السَُّكونيُّ  ِريُّ  : من التابعين، وكذلك ُمَخيُِّس بن َظب يان الِمص 
يَس  وُمَخيُِّس بن تميم: من أتباع التابعي لَز-ن، وقيل فيه: ِمخ   .-مثال ِمج 

 وسنان بن الُمَخيُِّس: قاِتُل َسهم بن بُرَدة.
م. َرح ولكنَّها ُحبَِست للنَّحر أو القَس   واإلبل الُمَخيََّسة: التي لم تُس 

 والتركيب يدل على تذليل وتليين.

 دبس

، ويس ب ُس: عسل التمر؛ معروف، يقال: ِدب س  وِدِبس  يه أهل المدينة ?على ساكنيها السالمابن دريد: الّدِ ق ر. قال: -ّمِ : الصَّ
َي عسل النحل ِدبِساً   ، قال أبو ُزبَيد حرملة بن المنذر الطائّي: -بكسر الدال والباء-وربَّما ُسّمِ

رائها ال في   َمَري َن الُحُروَب عن ُدُرِس  أُولى  عاِرض  من ِجباَل بَه 

ـبَـتُـ فَنُهَزة    الدَّبِـِس  وأش هى من باِردِ  أحلى  ُهـمَمن  لَقُوا َحـس 

بس   : الجمع الكثير من الناس.-بالكسر-وقال ابن األعرابي: الّدِ
َود من كل شيء.-بالفتح-والدَّبس   : األس 

ِن. إل السَّمن فيذوب فيه، وهو َمطيَبَة للسَّم   وقال الليث: الدُّبُوس: ِخالص تَمر يُلقى في َمس 
بَُس من الخيل والط ب َسة واألد  َرة، ولونه الدُّ  .-بالضم-ير: الذي لونه بين السواد والُحم 

؛ ويقال: إلى ِدب ِس التَّمِر، ألنَّهم يُغَيِّرون في النََّسب كالدُّهريُّ والسُّ  : طائر، وهو منسوب إلى طير  ُدب س  لّيِ. وقال أبو والدُّب ِسيُّ ه 
 حاتم في كتاب الطير.

 : يُقَرقِر ولَونُه الدُّكنَة، ولم يَِزد.-ة، والجمع: الدَّبَاِسيُّ واألنثى ُدب ِسيَّ -الدُّب ِسيُّ 
ي ُدبَسُ   .-مثال ُزفَرَ  -وقال ابن األعرابي: يُقال للسماء إذا أخالت  للَمَطر: ُدّرِ

ط الَكل بي، وهو القائل فيه: -بالضم-وُدباس   : فرس جبّار بن قُر 



 ت بالُمـزاحِ وليس ُمغَل غَلَةً   أبِلغ أبا َكـِرب  رسـوال أال

د    لن يفارقنـي ُدبـاس   فإنّي مـاحِ  وُمَطّرِ  أَحذُّ من الّرِ

نيني  إذا ما ِشئُت منهـم يُراخيني   إذا َكِرهوا َجنَاحي ويُد 

بُّوس  باً، قال لقيط بن ُزَراَرة: -مثال تن ور-والدَّ  : واِحد الدبابيس أي الَمقاِمع، وأُراهُ ُمعَرَّ

  بيِس َسِمعوا َوق َع الدبا لو

ِد َسَمر  قَن د.  وَدبُّوسيَّة: قرية من ُصغ 
 .-رضي هللا عنه-والدَّب ساء: فرس سابقة كانت لمجاشع بن مسعود 

باساء   : اإلناث من الجراد، الواحدة ِدباساءة، وأنشد: -فِعاالء؛ يعني بكسر الفاء-وقال ابن دريد: الّدِ

نَبـا فّيِدباساء تُوَ  إالّ   ال أجعَُل فيها ُحن ُظبا أقسمتُ   الِمق 

 الِمق نَب: الِكساء ها هنُا الذي يُجَمع فيه الجراد.
ل ما يُرى فيها َسَواَد النَّب ِت. بََسِت األرض: وذلك أوَّ  وأد 

تُهُ تدبيسا: واَري تُه.  وَدبَّس 
كَّاض يتحدث إلى ُحبّى الفَق عَِسيَّة، وكان يأتيها  ً أيض-وقال ابن األعرابي في نواِدِره: كان الرَّ ُعرَوة الدُّبَي رّي يتحدَُّث إليها،  -ا

فَواَطأت  َرّكاضاً على أن تأخذ حمار ُعرَوة فتبيعَهُ، فسقته من اللبن حتى تخثّر فنام، ثم أخذت حماره فواَرته ثمَّ باَعته، فبلغ 
كَّاُض:   َعرَوة أنَّه واَطأها على ذلك فكاَن منه بعُض الكالم، فقال الرَّ

بِهُ الحقَّ  بَعيِركَ    ُزهَرةَ َدبََّستذنَب لي أن  بِن تُ  فال  باِطلُه أل وى يُش 

تُه.  ُت ُخفّي: لَدَّم   وَدبَّس 
. قال:  بيس: التَّواري، الِزم  ومتعَد   وقال ابن عبّاد: التَّد 

ل  َدبَّسا قوم     إذا رآهُ فَح 

بََس. بِساساً: صار أد  بَسَّ الفََرُس اد   واد 
 ليس بناِصع . والتركيب يدل على ُعصارة ولون  

 دبحس

س  خر  -سيبََويه: الدُّبَّح   : الضخم.-مثال ُشمَّ
س: األسد.  وقال غيره: الدُّبَّح 

 دبخس

ُس  بَّخ   : من غريب أسماء األسد.-بضم الدال وتشديد الباء وفتِحها-قال ابن خالََويه في كتاب لَي َس: الدُّ
ُس: العظيم الَخل قِ  بَّخ  س.وقال في كتاب أسماء األسد: الدُّ س وأسد ُدبَّخ   ، يقال: رجل ُدبَّخ 

 دحس

ُت، قال العّجاج يمدح عبد الملك بن مروان:  ُت بين القوم: أي أف َسد   َدَحس 

ِس  ويَع تَلُونَ  قى فوَق ُكّلِ َمأِس  بالَمأ ِس   َمن  َمأى في الدَّح    يَر 

ً -والدَّحس  : أنَّه َمرَّ بغالم يسلَخ شاة -صلى هللا عليه وسلَم-النبي  : إدخال اليد بين جلد الشاة وِصفاقها للسَّلخ. ومنه حديث-أيضا
 فقال له: تَنَحَّ حتّى أُريَك، فَدَحَس بيِده حتى توارت إلى اإلبط، ثمَّ مضى فصلّى ولم يتوضَّأ.

: َحقٌّ على الناس أن يدحسوا الصفوف حتى ال يكون بينهم فَُرج. أراد: أن يَُرصُّوها ويَُدسُّوا  أنفَُسُهم بين وفي حديث عطاء 
تَه. َخُسوا" بالخاء المعجمة؛ من الدَّخيس وهو اللحم المكتنز. وكل شيء مألته فقد َدَحس   فَُرِجها، ويروى: "أن يَد 

وداِحس: اسم فرس مشهور لقيس بن زهير بن َجذيَمة العَب سي. ومنه حرب داِحس، وذلك أنَّ قيساً وحذيفة بن بدر الذبياني ثُمَّ 
نا على َخَطِر عشرين بعيراً؛ وجعل الغاية مائة َغلوة والِمضمار أربعين ليلة والُمجرى من ذات اإلصاد، فأجرى الفَزاِريَّ تراه

قيس داِحساً والغبراء، وأجرى حذيفة الخّطاَر والَحنُفاء، فوضعت بنو فَزازة َره ُط حذيفة كميناً على الطريق فََردُّوا الغبراَء 



الحرب بين عبس  وذبيان أربعين سنة. وقال أبو عبيدة: كان داِحس لبَني ثعلبة بن يربوع فأغار ولََطموها وكانَت سابقة، فهاَجت 
 عليهم قيس بن َزُهير فأخذه، قال بشير بن أُبَي ّ العبسّي: 

ـَن يوَم ِرهـانِ  أبَي نَ   الرباط النُّكَد من آِل داِحـس إنَّ  ِلح   فما يُف 

نَ و  بإذِن هللِا مقتـل مـاِلـك   َجلَب نَ  ح    قيساً من وراء ُعمانِ  َطرَّ

 وقال لبيد رضي هللا عنه: 

 هذا الناِس كيَف لَبيدُ  وسؤالِ   َسئَمُت من الحياةِ وطوِلها ولقد

جوجِ  لو  َسبتاً قبَل مجرى داِحس   وَغنيتُ 
 ُخلُودُ  كان للنفِس اللَّ

هُ َجل وى فرس قِروا َي داِحساً ألنَّ أُمَّ ت وقال األزهرّي: إنَّما ُسّمِ قال الصغاني مؤلف هذا الكتاب: َجل وى هذه هي َجل وى -ش َمرَّ
ِط بن أبي جابر، وكان ذو العُقال مع  -الكبرى، وِقرواش هو ِقرواش بن عوف من بني ثعلبة بن يربوع بذي العُقّال فرِس َحو 

ن فأرَسلَتاهُ فنَزا على َجل وى فوافَق جاريتين من الَحّيِ، فلّما رأى َجل وى َودى، فضِحَك شباب  من الحّيِ، فاستحيت الجاريتا
ِله، فلم يََزِل الخط ط صاحب ذي العُقّال بذلك حين رأى عين فَرِسه، وكان شّريراً، فّطلّّب من القوم ماَء فَح  ُب قبولها، فَعََرَف َحو 

ط  وجعل يده في ماء    وتُراب وأدخل يده في رحمها حتى بينهم حتى َعُظَم، فحينئذ  قالوا له: دونََك ماَء فرِسَك، فَسطا عليها َحو 
َي داِحساً من ذلك، وخرج كأنَّه ذو العُقّا ِل أبوه. ظنَّ أنّه أخرج الماَء، واشتَملَت الرحم على ما فيها، فَنَتََجها ِقرواُش ُمهراً فَسّمِ

 ويضرب به المثل فيُقال: أشأُم من داِحس.
ضمُّ أعلى، والجمع: الدَّحاحيس، وهي صفراء صافية لها رأس  ُمَشعَّث، دقيقة، والدَّّحاس والدُّّحاس: دَويبة تغيب في التُّراب، وال

 يَُشدُّها الصبيان في الِفخاخ لصيد العصافير.
ع  والّداِحس: قَرَحة تَخُرج باليد، ويقال له: الّداحوس أيضاً، وهو بثرة تظهر بين الظُّفُِر واللحم فينقلع منها الظُّفُر، يقال: إصبَ 

 َمد حوَسة.
حوس وُعس  َمد حوس. ب  َمد   والدَّحس: الَملُء من كل شيء، يقال: َوط 

 : أي مملوء كثير األهل.-بالكسر-وبيت  َمد حوس وِدحاس 
تُه من الَحّبِ ف َحُس، وقيل: إذا امتألت  أِكمَّ ُس: الزرع إذا امتألَ حبُّه، يُقال: َدَحَسِت السنبلة تَد  ُس.وقال ابن عبّاد: الدَّح   هو الدَّح 

ِله: مثل َدَحَص.  وقال ابن األعرابي: َدَحَس ِبِرج 

 وقال أبو عمرو: الدَّي َحُس والدَّي ِكُس: الكثير من كل شيء، وأنشد: 

  َحِليّاً ونَصيّاً َدي َحسا تَرعى

 وَدَحسوا عنك الحديث: أي َغيَّبوه.
َرمّيِ  : َدسُّه من حيث ال يُعلَم، قال العالء بن الَحض  ُس بالشَّّرِ   رضي هللا عنه: والدَّح 

مـا وإن   ُف تََكـرُّ   َخنَسوا عنك الحديث فال تََسل   وإن  َدَحُسوا بالشَّّرِ فاع 

َحَس السنبُُل: إذا َغلَُظ؛ مثل َدَحَس.  وأد 
 والتركيب يدل على تخلل الشيء للشيء في خفاء  وِرفق.

 دحمس

مُ  ِمس وَدح  َمس وِدح  َمُس: األسود من كل شيء. وليل َدح  قُع-س الدَّح   : أي مظلم، وأنشد أبو عمرو: -كَجع فَر وِزب ِرج وبُر 

ُمـِس  وادَِّرعي َودَ   جلباَب ليل  ُدح    داج  مثل لوِن السُّن َدِس  أس 

ُمَسة. وفي حديث حمزة بن عمرو األسلمي  صلى هللا عليه -أنَّه قال: أُن ِفَر بنا في َسفَر  مع رسول هللا  -رضي هللا عنه-وليلة ُدح 
بَعي حتى جَمعوا عليها ُظُهوَرُهم. -وسلّم  في ليلة  ظلماء ُدحُمَسة  فأضاءت إص 

ُسماني: آدم سمين غليظ. ُمساني وُدح  ُسمان وُدح  ُمسان وُدح  َمس وُدحاِمس وُدح   ورجل َدح 
َمُس. : الدَّح  عَل فيه الَخلُّ ّقِ الذي يُج   وقال ابن عبّاد: يقال للّزِ

 وقال غيُره: الدُّحُمسان: األحمق.
 والدُّحاِمُس: الشجاع.

 ويقال لثالث ليال  الالتي بعد الظُّلَِم: َحنَاِدُس وَدَحاِمُس.
 وليال  َدَحاِمُس: مظلمة.

تَنوس  َدنوس -مثال َعضَرفوط-دختنس: َدخ  ، سّماها أبوها باسم ابنَِة كسرى، -بالدال-: بنت لقيط بن ُزراَرة التَّميمي، ويقال: َدخ 
َم االسم على ِوزان العََربيّة، قال وأصل هذا االسم فارسي وه بَت، وقُّوِ تَِرنُوش: أي بنت الَهنِيء، قُِلبَت الشين سيناً حيَن ُعّرِ و ُدخ 

 لقيط بن ُزرارة: 



تَِرنُوشُ  يا  أتاها الَخبَُر الَمرمـوسُ  إذا  ليَت شعري اليوَم ُدخ 

ِلقُ   بَل تميُس إنَّها عـروسُ  ال  القـروَن أم تَـمـيسُ  أتَح 

 دخس

 الدَّخيس: اللحم المكتنز الكثير، قال النابغة الذبياني يَِصف ناقتَهُ: 

 القُتُوَد على َعـي َرانَة  أُُجـدِ  وان مِ   َعّما ترى إذ  ال ارتِجـاعَ لَـهُ  فَعَدِّ 

ِض باِزلُـهـا مقذوفَة     َصريف  َصريَف القَع ِو بالَمَسدِ  له  بَِدِخي ِس النَّح 

 مفعول؛ كأنَّه ُدِخَس بعُضهُ في بعض أي أُدِمَج، وكلُّ ذي ِسَمن  َدِخي س.والدَّخيس: فعيل بمعنى 
ً -والدَّخيس  : الدَّخيس ُعَظيم في جوف الحافِر كأنَّها -أيضا غِ الّدابُِّة. وقال ابُن ُشَميل  َشُب وهو موِصُل الَوظيِف في َرس  : الَحو 

 ِظهاَرة  له، قال العّجاج: 

 ً تَب ِطنا َربا رأسَ   ـَصـبـامع الَصميِم عَ  ُمس    الوظيِف والدَّخيِس الُمك 

باع، قال أبو ُزبَي د حرملة بن المنذر الطائي يِصف األسد:   والدَّخيس: لحم باطن الكف، قال األزهري: هو من اإلنسان والّسِ

ر   ةَ األرِض الدَّخيسُ  تَقيها  كالَمعابِِل في قُـنُـوب   بُِسم    قِضَّ

ً -والدَّخيُس  اج: : العد-أيضا  ُد الَجمُّ، قال العج 

  الدَّخيِس بالثغوِر أحَوسا َجّمض  ترى بالداِر يومـاً أنَـسـا وقد

ِل: الكثير. م   والدَّخيُس من أنقاِء الرَّ
 وفالن ذو َدِخي س: إذا كان كثير متاع البيت.

 ، قال: -بالخاء والحاء-وَكأل  َدِخي س  وَدي َخس  وَدي َحس  

ن    ـسـاإذا ما تبتغي تَـأنُّ  فهو سا َهو    وما يُرجى إذا تََحمَّ

عى ً  يَر     َدي َخسـا َحِليّاً ونَِصيّا

، يقال: َدِخَس -بالتحريك-وقال ابن دريد: الدََّخُس  َخُس َدَخساً. -بالكسر-: داء  يصيب الفرس في ُمشاِش حاِفِره من باِطن   يَد 
 ونَعَم  ِدخاس: أي كثير. -بالكسر-وعَدد  ِدخاس 

ع    ِدخاس: أي متقاِربَة الَحلَق.وِدر 
رماح: -مثال ُصَرد-الدَُّخس  نُهُ من ظهِرها ليستعين على السباحة، وتُسّمى الدُّلفين، قال الّطِ  : دابّة في البحر تُنجي الغريق تَُمّكِ

  الِهن ِد إن  لم تَل َق قحطاَن بالِهن دِ  إلى  ُدَخساً في البحِر أو ُجز  وراَءهُ  فُكن

 : اإلنسان التّارُّ المكتنِز غيُر ِجّدِ َجسيم.-بالفتح-الدَّخس وقال الليث: 
بَبَِة. ُس: الفَتِيُّ من الّدِ  قال: والدَّخ 

َخُس األُث ِفيَّة الرماد، ولذلك يقال لألثافي َدواِخس، قال العّجاج يَِصُف األثافي: ُس: اندساُس شيء  تحت التراب كما تُد     والدَّخ 

ً  فاطََّرقَت ً   ُعـكَّـفـا إالّ ثالثـا   في األرِض إالّ َشغَفا َدَواِخسا

 ً بِسا    وِمع لَفـا من جاِمل   وَمح 

اج يصف الِقفاف:  َل، قال العج  : تدخَّ  وتََدَخسَّ

تُها سـا إذا  وال أهاُب العُطَّسـا َعلَو  باُء والمها تََدخَّ  الّظِ

    ضالَة  وفي األالِء ُكنَّسا في

 ندساس شيء في تراب وغيره.والتركيب يدل على اكتناز وا

 دخمس

ً -ابن دريد: الدُّخاِمُس والدُّحاِمُس   : الرجل األسود الضخم.-بالخاء والحاء جميعا
. َمَسة: الِخبُّ  وقال الليث: الدَّخ 



نَةَ ما يريد. ِمُس عليك: أي ال يَبَيِّن لك ِمح   وفالن يَُدخ 
مَ  َمس وُمَده  َمس وُمَدغ  َمس: إذا كان مستوراً.وقال ابن الفََرج: أمر  ُمَدخ  َمس وُمنَه   س وُمَره 

َمَسة منحوتة من كلمتين من َدَخَس وَدَمَس.  وقال ابن فارس: الدَّخ 

 دخنس

نَُس   : الشديد من الناس واإلبل، وأنشد: -مثال َجع فَر-األزهري: الدَّخ 

بوا نَـِس  وقَرَّ   القَرا ُجناِدف  َعَجنَِّس  َعب لِ   ُكلَّ َجالل  َدخ 

 ن عب اد: الدَّْخنَُس: الكثير اللحم الشديد من اإلبل.وقال اب

 دربس

واُس: األسد، قال رؤبة:  ر  ناُس والّدِ ر  باُس والّدِ ر   الّدِ

بـاس   ليُث َعرين   كأنَّه  بن ُهَري م  َهّواس   والتُّرُجمانُ   ِدر 

واس.  ويروى: ِدر 
باُس: الكلب العقور، وأنشد:  ر   وقال ابن األعرابي: الّدِ

باِس الُحُمت   أعَدد تُ  واساً ِلِدر    ِدر 

واس. ِن يأُكلُها فأعدَّ له كلباً آخر يقال له ِدر   يعني كلباً َضِريِ بِزقاِق السَّم 
 وقال ابن عبّاد: الدُّرابُِس: الضخم الشديد من اإلبل.

بَِساساً إذا ذهب وقال ابن فارس: تََدرءبََس الرجل: إذا تَقَدَّّم، قال: والّدال زائدة وإنما هو من الراء وال بَسَّ ار  باء والسين، يقال: ار 
ُكر قائله؛ وأنَشَده إبراهيم الَحربي   في غريب الحديث من تأليِفه ألبي الصُّفَّيِ:  -رحمه هللا-في األرِض، وأنَشَد ولم يَذ 

؟ إذا بَسَ   القوُم قالوا: من فتًى لُمِهـَمة  ُم المناِكبِ  تََدر  يِق فَخ    باقي الّرِ

 دردس

َدبيس: الداهية. والشيخ ال ً -دَّر   ، وأنشد الليث: -أيضا

ـَمة  نَـعـوسُ  أُمُّ  َدبيسُ  قد  عيال  قَح  َدبَت  والشيُخ َدر    َدر 

.  أي: والشيخ ِهمٌّ َهِرم 
َدبيس: العجوز الفانية، قال:   والدَّر 

َدبـيسُ  ُعَجيِّز   عـاَء دَّر  َسنُ   لَط    منها َمن َظراً إب ليسُ  أح 

ذَِرهاف أتَت كَ     تَميسُ  ي َشو 

َدبيس  ً -والدَّر  .-أيضا  : اسم َخَرَزةِ الُحّبِ
َربَته العرب. قال ابن فارس: وما أبعد هذه من  م  يصل بين الرأس والعُنُق. وهو رومي أع  َداِقُس: َعظ  دردقس: األصمعي: الدُّر 

ة.  الصحَّ

 درس

ُرُس  سُم يَد   يد رضي هللا عنه: دروساً: أي َعفا، قال لب -بالضم-َدَرَس الرَّ

بانِ  فَتَقَاَدَمت  الَمنا ِبُمتَاِلع فـإبـانِ  َدَرسَ    بالَحب ِس فالسُّو 

 وَدَرَستْه الريح، يتعدَّى وال يتعَد ى، قال رؤبة: 



 التََّمّحي نِق َسهُ الَمن قوسا مَحا  عهداً قد عفا َمد روسـا فََحيَّ 

ُروسا كما     رأي َت الَوَرَق الَمط 

 ة بن جندل السَّعدي: وقال َسالمَ 

ت شـآمـيةً  ُكنّا دوبِ  بُِكلِّ   نَـُحـلُّ إذا َهـبَـّ  واد  َحطيِب الجوِف َمج 

ُظوبِ  هابي  الَمبَاِرِك َمد روس  َمدافِـعُـهُ  شيبِ  ِق َمو    الَمَراغِ قليِل الَود 

ُت الكتاَب أدُرُسهُ وأدِرُسهُ، وقرأ أبو َحي وة: )وبما كنتم تَد ِرسون( ساً وِدراَسة، قال هللا تعالى: )وَدَرُسوا - وَدَرس  مثال تجِلسون، َدر 
 ما فيه(.

، فهي داِرس  ساً ودروساً: أي حاَضت  َشلي: -بال هاء-وَدَرَسِت المرأة َدر   ، قال األسود بن يَع فَر النَّه 

ِع القواريرِ  ُصف رَ   كالبيِض لَّما تَع ُد أن  َدَرَست الالتِ    األنامِل من قَر 

 : من نَق ِف.ويروى
 وأبو أدراس: فرج المرأة، قال ابن فارس: أُِخذَ من الحيض.

 وَدَرَس المرأة: أي جاَمعَها.
 ويقال فالن مدروس: إذا كان به ِشب هُ جنون.

َسة   من قصيدة  اشتركا فيه:  -رضي هللا عنه -: الرياضة، قال زهير بن أبي ُسل مى وابنُه كعب-بالضم-والدُّر 

َسة  الِحل ِم إد وفي ِدقِ  وفي  هان  وفي العـفـِو ُدر  ِق َمن جاة  من الشَّّرِ فاص    الصَّد 

 ويروى: ُدربَة.

ساً وِدراسا: أي داَسها، قال:   وَدَرَس الِحن َطةَ َدر 

تـاق   َهالّ  س  تََري َت ِحن َطةً بالرُّ راءَ   اش  َراق   َسم    ِمّما َدَرَس ابُن ِمخ 

ُس: َجَرب  قليل  يبقى على  البعير. وقيل َدَرَس البعيُر: إذا َجِرَب َجَربَاً شديداً فَقُِطَر، قال العّجاج يِصُف بعيراً وَعَرقَه:  والدَّر 

فَرُّ  ِس  يَص  ِس  من  لليُب ِس اصِفراَر الـَور  حِ َعصيُم الَدر    َعَرِق النَّض 

 ر َوبَُره، وأنشد لألخطل: وقال أبو عمرو: هذا بعيٌر داِرس: وهو الذي ذهَب َوبَُره وَول ى َجَربُه ولم يظهَ 

باءُ   تُباِكُرني على لـذّاتِـهـا ولقد طومُ  َصه   عاِريَةُ القَذى َخر 

  َدواِرُس ما بِِهنَّ َعصيمُ  جربى  معتَّقَة  كأنَّ ِدنـانَـهـا ِصَرف  

 هذه رواية أبي عمرو، ورواه غيره: 

  صيمُ َجربى ِبِهنَّ عَ  فكأنَّها  عاِتق  َحِدبَت عليه ِدنانُهُ  من

 وليس فيه شاِهد. وقال جرير يهجو الفرزدق وقد أْطنَّ الفرزدق بالرباِب بنت الُحتاِت؛ وزعموا أن ها أْنغَلَت منه: 

ً  َرِكبَت   السوِق أف َضَح راكب  وبعيرِ  في  َربابُُكُم بـعـيراً داِرسـا

ُس: الطريق الخفّي.  والدَّر 
ساً: أي أخلَ  ُرُسه َدر  ُت الثوَب أد  س  وَدريس وَمدروس، قال أبو دواد جاريةُ بن الحّجاج اإليادّي: وَدَرس   ق تُهُ، فهو ِدر 

ُت َدِري َســـهُ  وأخ   تُهُ   َرَمـثـ  حا ونََصح  ِب نَص    في الَحر 

 :  وقال الُمتَنَِخلُّ الُهذَلي 

بَة   قد ِه َمـَؤّوِ ع    حـاَل دوَن َدريَسـي    لها ِبعضاِه األرِض تَهزيزُ  ِمس 

رجل في مجلس النعمان جليَسهُ، فأَمَر بقتله، فقال: أيَق تُُل الَمِلُك جاَرهُ؟ قال: نعم إذا قتل جليسه وَخَضَب َدريَسه. وجمع وقَتََل 
سان  س: أدراس وِدر  ر  ّ.-مثال قِن و  وأقناء  وقِنوان-الّدِ لََق؛ الزم  ومتعد   . وقد َدَرَس الثوُب أي أخ 

َسِة وهي الرياضة، وقد ُذِكَرت. وحكى األصمعّي: بعيُر لم يُدَرس: أي  لَم يُرَكب؛ من الدُّر 
نُوخ. قال الصغاني مؤلف هذا  -صلوات هللا عليه-وإدريس النبيُّ  َي إدريس لكثرة دراسته كتاب هللا عز وجل، واس مه أخ  قيل ُسّمِ

، كما يقولون إبليس من أ ب لََس من رحمة هللا، وإدريس ال يُعَرف الكتاب: هذا قول من يرمي الكالم على عواهنه ويقول ما َخيَّلَت 
َمة والتعريف، ويقال في اسمه َخنُ  ُخ اشتقاقه، فإنَّ االشتقاق ِلما يكوُن عربياً، وإدريس ليس ِبعََربّي، ولهذا ال يَنَصِرف وفيه العَج  و 

 .-بحاء مهملة ُمَحقَّقَة-أيضاً، وفي كتب النََّسب: أحنوخ 



 وأبو إدريس: ُكنيَةُ الذََكر.
ُسه وَدِري ُسه: َذنَبُه.ودَ  ُس البعير وِدر   ر 

َرُس  َرُس فيه. -بالفتح-والَمد  َرَسة: المكان الذي يُد   والَمد 
 : الِكتاب.-بالكسر-والِمَدَرس 

راس اليهود. راس: الموضع الذي يُقرأ فيه القرآن، وكذلك ِمد   والِمد 
واس: الكبير الرأس من الكالب. ر   والّدِ

واس  ر  ً -والّدِ  اسم علم  لكلب، أنشد ابن األعرابي: : -أيضا

باِس الُحُمت   أعَدد تُ    ِدرواساً ِلِدر 

واس  ر  ً -والّدِ  : الجمل الذَّلول الغليظ العُنُق، وقال الفّراء: وهو العظيم من اإلبل.-أيضا
واس: الشُّجاع. ر   والّدِ

ياس: األسد، قال رؤبة:  ر  واس والّدِ ر   والّدِ

واس ليُث َعرين   كأنَّهُ   ّواس  بُن ُهَري م  هَ  والتُّرُجمانُ  ر   ّدِ

رباس.  ويُروى: ّدِ
َرَس الِكتاَب: قََرأه؛ مثل َدَرَسه، وقََرأ أبو َحي َوةَ: )وبما كنتم تُد ِرسون(.  وأد 

س المدرسة. َد للمبالغة، ومنه ُمَدّرِ َس الِكتاَب تدريساً، ُشّدِ  وَدرَّ
ب. س: أي ُمَجرَّ  ورجل ُمَدرَّ

 يتذّكر الِقيامة:  -رضي هللا عنه-َف الذنوب وتَلَطََّخ بها، قال لَبيد والُمداِرس: الذي قارَ 

ح   يومَ  ِخُل الُمداِرَس في الرَّ ـتِــذارُ  إالّ بَـراءة   َمةِ   ال يُد   واع 

َت" أي قرأَت على اليهود وقرأوا عليك، وقر أ الحسن والَمداَرَسة: الَمقاَرأةُ، وقََرأ ابُن كثير  وأبو عمرو: "وليَقولوا داَرس 
، والثاني -صلى هللا عليه وسلّم-وفيه وجهان: أحُدُهما داَرَسِت اليَهوُد محمداً  -بفتح السين وسكون التاء -البصرّي: "داَرَست" 

حى وذََهَب أكثَُره. وقَرأَ ا عمش: ألداَرَست اآلياُت سائَر الُكتُِب أي ما فيها وطاَولَتها الُمّدة حتى َدَرَس كلُّ واِحد  منهما أي امَّ
 اليَهوَد. -صلى هللا عليه وسلّم-"داَرَس" أي داَرَس النبي 

 وان َدَرَس الشيُء: أي انَطَمَس.
 والتركيب يدلُّ على خفاء  وَخف ض  وَعفاِء.

 درعس

 ابن األعرابي: بعير ِدرَعوس: إذا كان َحُسَن الُخلُق.

 درفس

َرف س  ر  -الّدِ فاُس: العظيم من اإلبل، -مثال ِحبَج  ر   والناقة ِدَرف َسة، قال العّجاج:  والّدِ

نا من َعالة  َعن ِس  كم   كالقوِس وأُخرى َجل ِس  َكب داءَ   قد َحَسر 

   ِدَرف ـِس  أو بـاِزل   ِدَرف َسة  

فاس: الضخم من الرجال. ر  َرف س والّدِ  وقال ابن فارس: الّدِ
َرف س: العَلَُم الكبير، قال ُعبَيد هللا بن قيس  : الّدِ قَيّات يمدح عبد العزيز بن مروان: وقال َشِمر   الرُّ

َرف ِس من الش تُِكنُّه قَةُ الّدِ جُ  مِس   ِخر   األَجمـا َكلَيث  يُفَّرِ

 وقال منظور بن َحبَّة: 

ل ِس  للحاِجالتِ   أُُسـد  كـاألمـِس  فَتََرَكت ُهم ئاِب الطُّ   والذِّ

قَةَ  وَسلَبَت ُهم َرف ـِس  ِخر     الّدِ

 َرف س: الحرير.وقال ابن عبّاد: الدِّ 
فاس: األسد العظيم الرقبة. ر   والّدِ



فََس: إذا حمل العلم الكبير.  وَدر 
َرف َس من اإلبل. فََس: إذا َرِكَب الّدِ  وَدر 

 درمس

َمس  َكس-الدََّرو   : الحيَّة.-مثال فََدو 
تَه. ُت الشيء: إذا َستَر  َمس   وقال ابن دريد: َدر 

َمَس الرجل: إذا  َسَكَت. وقال ابن عبّاد: َدر 

 درنس

 الليث: الدَُّراِنُس: الضخم الشديد من الرجال ومن اإلبل، قال: 

ً  لو َسي ُت َطليحاً ناِعسا  ُدَرانِسـا تُل َف ذا راِويَة   لم  كنُت أم 

ناس: األسد، قال أبو سهل الَهَروي: إن َجعَل تَهُ اسماً له تكون النون فيه أصلية، ويجوز أن  ر  يكون وصفاً له وقال ابن َعبّاد: الّدِ
: إذا َكثَُر أخذُ الناِس فيه، فكان األَسَد ُوِصَف بذلك  وتكون النون زائدة ويكون مأخوذاً من الدرس؛ من قولهم: طريق  َمد روس 

 لتذليله وتَل يينه إيّاها.

 درهس

س  َهو  ر  س-الّدِ َدو   : الشديد، قال رؤبة: -مثال ِفر 

  اليَع ُربِيِّي َن وال في قَي ِس  في  تََر ُمذ  َجدَّ اعِتراُك الدَّوِس  لم

بَي ِس  ِمث لَ   ِجماالت بَني ُحـَمـي ِس  وال  قََداِمي ِس أبي الرُّ

عَ  ِس  َجمَّ َهـو  ِس  َعب لِ   من ُمبَاَرك  ِدر    الشَّوى ُخنَاِبس  ِخنَّو 

ِس  هاَمة  وُعنُق   ذا    ِعل َطـو 

ِس: الطويل.  الِعل َطو 
 : الكثير اللحم من َكّلِ ذي لحم، وهو الشديد أيضاً.-مثال ُعذافِر-وقال ابن األعرابي: الدَّراِهس 

 دسس

-أبو ُعبَيد: إذا كان بالبعير شيء خفيف من الَجَرب قيَل: به شيء من َجَرب  في َمَساِعِره، فحينئذ  يَُدسُّ بالِهناء في َمَساِعِره 
ة: ، يقال منه: ُدسَّ البعير فهو مد-وهي َمَشافُِره وآباُطه وأرفاغُ  مَّ  سوس، قال ذو الرُّ

هُ  فَبَيَّنَّ  اَق الـسَّـَراةِ كـأنَـّ   ِهَجان  ُدسَّ منه الَمَساِعرُ  قَِري عُ   بَرَّ

. والمعنى: أنَّ البعير إذا َجِرَب في َمَساِعره لم يُق تََصر من ِهنَائه على مواِضعِ الَجَربِ  ، ولكن يُعَمُّ ومنه المثل: ليَس الِهناُء بالدَّّسِ
َرب للرجل يقتصر من قضاء حاَجِة صاِحبِه على ما يتبَلّغ به وال يُباِلغ فيهبالهنا  ا.ِء جميُع ِجل ِدِه، لئالّ يتعدى الَجَرَب موِضعَه. يُض 

ن   ِسُكه على ُهو  ي سى. ومنه قوله تعالى: )أيُم  ّسِ : َدسَُّك شيئاً تحت شيء؛ وهو اإلخفاء، وزاد َغيُره: الّدِ يَُدسُّه  أم  وقال الليث: الدَّسُّ
فِنُها أم يتها نَُع؛ أيَُدسُّها تحت التُراب أم يَد  ِر ما يَص  َون بها فيقبَلُها. وقال في التُّراِب(، وكان أَحُدهم إذا ُوِلَد له أُنثى ضاَق بها فلم يَد 

َر به( فََردَّه  األزهري: ذَكََّر فقال: "يَُدسُّه" وهي أُنثى ألنَّهُ َردَّه على لفِظ "ما" في قوله تعالى: )يَتَوارى ِء ما بُّشِ ِم من ُسو  من القَو 
 على اللفظ ال على المعنى.

 وقال الليث: الدَّسيس: من تَُدسُّه ليأتيك باألخبار.
نَان الذي ال يقلَعُه الدواء.  وقال ابن األعرابي: الدَّسيس: الصُّ

 والدَّسيس: المشوي.
تين-قال: والدُُّسُس   : األِصنَّة الفائحة.-بضمُّ

 ُسُس: الُمراؤوَن بأعماِلِهم يدخلون مع القُّراء وليسوا قُّراءاً.والدَّ 
 وقال الليث: الدَّّساَسة: حيَّة صّماء تكون تحت التراب.



ً -وقال أبو َخي َرة: الدَّّساَسة: شحَمةُ األرض، وقال: هي العَنََمة  ، والعرب تَُسّميها الُحلََك وبناِت النَّقى، تغوُص في الرمِل -أيضا
مَّ بقوله: كما ي  غوص الحوت في الماء، وبها تَُشبَّهُ بَناُن العذارى، وايّاها أراد ذو الرُّ

لود  كأن بـنـانَـهـا َخراِعي بُ  فى ِمراراً وتظهرُ  بَنَاتُ   أُم    النَّقى تَخ 

سُّ في التراب فال يظَهُر في وقال أبو عمرو: الدَّّساس من الحيَّات: الذي ال يُدرى أي َطَرفيه رأُسه، وهو أخبث الَحيّات، يَن دَ 
ّساُس: َحيَّة  أحَمُر وكأنَّه الدم، ُمَحدَُّد الطرفيِن ال يُدرى  : الدَّ أيُُّهما رأُسه، الشمس، وهو على لون قُل ِب الذهب الُمَحلّى. وقال َشِمر 

ُب، وليس بالضخم، غليظ، قال: وهو النَّّكاز.  غليظ الِجلد ال يأُخذُ فيه الضَّر 
 : لعبة لصبيان األعراب.-بالضَّمِّ -والدُّسَّة 

وقال ثعلَب: سألُت ابن األعرابي عن قول هللا تعالى: )وقد خاَب َمن  َدّساها( قال: معناه َمن  َدسَّ نفَسه مع الصالحين وليس هو 
َملَها ِك الصََّدقة والّطاعة. قال:  منهم، قال: وقال الفَّراء: معناه خابَت  نفس  دسَّاها هللا، ويقال: قد خاَب من َدّسى نَف َسه فأخ  بِتَر 

، قال: ونُرى أنَّ َدّساها َدسََّسها، ألنَّ  -وهللا أعلم -ونُرى لَت سيناتُها ياًء كما قالوا تََظنَّي ُت من الظَّّنِ ُت؛ بُّدِ  أنَّ َدّساها من َدسَّس 
ي فاِن وَمن  أراَدهُ، وِلُكل ّ البخيَل يُخفي منزله وماله، والسَّخيُّ يُب ِرُز َمنِزلَهُ فيَن ِزُل على الشَّ  تَتُِر عن الّضِ َرِف من األرِض لئالّ يَس 

ّجاُج. ه . ونحو ذلك قال الزَّ  َوج 
َدفََن.  وان َدسَّ الشيء: أي ان 

. ّ  والتركيب يدل على دخوِل شيء  تحت خفاء  وِسر 

 دعس

ساً: أي كثير اآلثار، قال الحار ُس: األثر، يقال: رأيُت طريقاً َدع  ياِر: الدَّع  ُكريُّ يَِصف آثاَر الّدِ  ث بن ِحلَزة اليَش 

ِس  راِض   آثاِر الـِجـياِد بـأع   وغيرُ    الَجماِد وآيَِة الدَّع 

ة، قال رؤبة يَِصف الَحميَر:   والِمدعاس: الطريق الذي لي نَتْهُ المار 

عاس  َدَعـق   في ِم آثار  وِمد    تحَت الليِل َسيّاَح الدََّسق يَِرد نَ   َرس 

ً -الِمدعاس و  ، قال الفرزدق: -رضي هللا عنه-: فََرُس األقرع بن حابٍِس -أيضا

رِ  له  ُعالالِت العَـبَـاَءةِ إذ  َدنَـا يُفَّدي عاِس َغي َر الُمغَمَّ   فاِرُس الِمد 

 والِمد عاس من الرماح: الذي ال ينثني.
 والدَّع س: الطَّعن، قال الشَّن فَري: 

بَتيعلى َغط ش  وبَغ   َدعس تُ  ـر   ُسعار    ش  وُصح  ِزي ر  وَوج   وأفـَكـل وإر 

 ورجل ِمْدَعس: طع ان، وأنشد ابُن ُدَريد: 

 ِمد َعسا ِمَكـّرا وبالقناة  بـاألمـيِر بَـّرا لَتَِجَدنّي

    ُغَطي ُف السُّلَميُّ فَّرا إذا

َعس  ً -والِمد   : الرمح الذي يُدَعس به.-أيضا
َعس: َدَعَسه ِشدَّ  ِء.وطريق  ِمد   ة الَوط 

َعُس  َمع، وقد يُكنّى به عن الِجماع.-بالفتح-والَمد   : الَمط 
تُه. ُت الِوعاَء: َحَشو   وَدَعس 
ِء.  والدَّع ُس: ِشدَّة الَوط 

ُس في سلخِ الّشاةِ: أن يُدِخَل اليََد بين البََدِن واإلهاب.  والدَّع ُس والدَّح 
: أي مقدام في الغََمراتِ    والُحُروب.ورُجل  َدُعوس  وَغطوس 

ع س   : القُطن.-بالكسر-وقال ابن عبّاد: الّدِ
ع ص. ع س: لُغَة  في الّدِ  وقال بعضهم: الّدِ

 والتَّدعيس: مبالغةُ الدَّع س أي الطَّعن، قال امرؤ القيس: 

ِري ِم َغماِغم   فََظلَّ  ُسها  ِلثيراِن الصَّ   بالسَُّمَهِرّيِ الُمعَلَّبِ  يَُدّعِ

أنَّه قال ليلة بدر  ِلَمن  كان معه: كيَف تُقاِتلون؟ قال عاِصم َحِميُّ  -صلى هللا عليه وسلّم-اَعنَة. وفي حديث النبي والُمداَعَسة: الُمط
ماح حتى تَقَصََّف.-رضي هللا عنه-الدَّب ِر  ماُح كانت الُمداَعَسة بالّرِ  : إذا دنا القوُم حتى تنالُنا وتنالُهم الّرِ



ُو، قال أبو ذؤي ب  -على ُمف تَعَل- وقال أبو ُعبَيد: الُمدََّعس تَوى اللَّحم؛ وهو الَحش  تَبَز القوم في الباِديَة، وحيُث تُوَضع الَملَّة ويُش  : ُمخ 
ث:  بَةَ بن ُمَحّرِ ثي نُش   الُهذَليُّ يَر 

تَفَي تَـهُ  وُمدََّعس   داءَ   فيه األِني ُض اخ    يَن تاُب الثَّميَل ِحَماُرها بَِجر 

 لى َدْفٍع وتأثير.والتركيب يدل ع

 دعبس

بُوس: األحمق.  ابن عبّاد: الدُّع 

 دعفس

ِفس  ع  ف نِس-أبو عمرو: الّدِ  من اإلبل: التي تنتظر حتى تشرب اإلبل ثم تشَرب ما يبقى من ُسؤِرها. -مثال الّدِ

 دعكس

َكَسة لَِعُب ا تَبَن َد. وقال الليث: الدَّع  ونه الدَّس  َكَسة: لَِعب  للمجوس يسمُّ قِص، الدَّع  لمجوس، يَدوروَن قد أَخذَ بعُضهم يََد بعض  كالرَّ
َكُسون؛ بعُضهم على بعض، قال:  َكُسوا وهم يَُدع ِكسون ويَتََدع   يقال: َدع 

كَسا َعك فَ   به ُمعتَِكـِفـي َن نُـكَّـسـا طافُوا َن الدَّع  ِس يَل عَبُو    الَمُجو 

 دغس

َمس ومُ  َمس وُمَدخ  ر  ُمَدغ  َمس: إذا كان مستوراً.ابُن الفََرجِ: أم  َمس وُمنَه   َده َمس وُمَره 

 دفس

ُهه من غيِر ِعلَّة. َودَّ َوج  فََس الرُجل: إذا اس   ابن األعرابي: أد 

 دفطس

 ابن األعرابي: َدف َطَس الرجل: إذا َضيََّع مالَه، وَذَكَره األزهرّي بالذال الُمعَجمة.

 دفنس

ف ِنُس  : : الحمقاء، قال الِفن  -بالكسر-الّدِ ّمانيُّ  د الّزِ

بَ  وقد ـر  لي ةَ   أختَِلُس الـضَّ  ال يَد مى لها نَص 

هـا كَجي بِ  ن نِِس الَور  تَف لي ءِ   الّدِ   ِري عَت  وهي تَس 

ف نِس: الرجل الدَّنيُء األحمق، قال: والفاء زائدة وإنَّما األصل الدال والنون والسين.  وقال ابن دريد: الّدِ
ف نِس: ا  لمرأة الثقيلة.وقال غيره: الّدِ

ف نَاُس: الراعي الكسالن الذي ينام ويترك اإلبل ترعى وحدها.  والّدِ
ف نَاُس: البخيل، وأنشد الُمفَضَّل لعاِصم بن عمر العبسي:   وقال ابن األعرابي: الّدِ

ف نَاُس صّوى ِلقاَحه إذا ِرُم الّدِ ع   لنا ذوداً ِضخاَم الَمحالـبِ  فإنَّ   الّدِ



تََكـتفِصال  لو  لَُهنَّ  َن الش  ً   تََكلَّم   غالـبِ  وقالت  ليتَنا البنِ  ُكلَي بَا

عِرم: الدَّميم القصير.  الّدِ
 وقال ابن عبّاد: الُمَدف نِس: الثقيل الذي ال يبرح.

 دقس

 ابن عبّاد: الّدقوس: الغُيُوب، يقال: َضَرَب الَوِتَد حتى َدقََس في األرض: أي مضى فيها.
 وإبل َمَداقِيس: وهي التي تدقُّ الحصى. وجمل َمد قَس: شديد َدفوع،

ُت البِئَر: مألتُها.  وَدقَس 
لَةً. نا َخل فَُهم: أي َحَمل نا َحم   وَدقَس 

ل  الَهَروّيِ مضبوطة بالفتح ضبطاً بيِّناً -بالفتح-وقال ابن دريد: الدَّق َسة  َزني وأبي َسه  بَّة صغيرة، هكذا هي بَخطَّي األر  : ُدَوي 
 واِضحاً.
بَّة.-بالضّمِ فيهما-بن فارس: الدُّق ُس والدُّق ُش وقال ا  : ُدَوي 

س، لغة يمانية.  والدُّق َسة: َحب  كالجاَور 
 وفي النوادر: يقال ما أدري أين َدقََس وأيَن ُدِقَس به: أي أين َذَهَب وأيَن ذُِهَب به.

 وقال الليث: يقال َدقََس في البالد ُدقُوساً: إذا أوغل فيها وتَغَيََّب.
س: اسم الملك الذي اتََّخذَ على أصحاب الكهِف مسِجداً.  وَدق يُو 

س: اسم الملك الذي َهَربوا منه. يَانُو   وَدق 

 دقرس

 ابن عبّاد: الدَّقاِرس: الثعالب.

 دقمس

. َمق س أي األب ِري َسم  س والِمَدق س: َمقلوبا الّدِ قَم   الّدِ

 دكس

تَه ساً: إذا َحَشو  ُت الشيَء َدك   .الليث: َدَكس 
 : ما يَغ شى اإلنسان من النُّعاس ويتَراَكب عليه؛ عن ابن األعرابي وأنشد: -بالضم-والدُّكاس 

َوة  يَُحاسي باتَ   من الَكرى الدُّكـاِس  كأنَّه   بِكأسَي قَه 

 وقال ابن عبّاد: ُدَكاس الشَّحم والتَّمر: ُمل تَفُّهما.
 وِحن طة ُدَكاس: كثيرة.

َكس وال َسك: األسد. وأنكرهما األزهرّي. وقال ابن فارس: فإن كان صحيحاً فهو من الباِب ِلُجرأتِه وِغشيَانِه وقال الليث: الدَّو  دَّو 
 األهوال.

: أي كثيرة، قال:  َكس  َكس  وشاء  َدو   والعرب تقول: نَعَم  َدو 

َكِس  من  اتَّقى هللا فَـلَـّمـا يَي أِس  َمنِ    َعَكر  َدث ر  وشاء  َدو 

َكَسة : أي ُمل تَفّة.وقال ابن عبّاد َكس  وَدو  عَة  َدو   : لُم 
 : تراكُب الشيء بعِضه في بعض.-بالتحريك-والدََّكُس 

ي َكَساء: قطعة عظيمة من النَّعَِم والغَنَِم.  وقال الليث: الدَّ
. قال الصغاني مؤلف هذا الكتاب: هكذا هو بَِخط األزهري بكسر الدال وفتح ال : أي كثير  ياء وسكون الكاف، وفي ونَعَم  ِديَك س 

 ضبطاً. -مثال َضي غَم-غير تلك النُس خة من التَّهذيب: َدي َكس 
ِوهما.  والّداِكس: لغة  في الكاِدس؛ وهو ما يُتََطيَّر به من العُطاِس والقَِعي ِد ونَح 

 وقال ابن عبّاد: رأي ُت َدِكي َسةً من النّاس: أي جماعة.



َكَسِت األرض: وذلك في أوّ  ِتها.قال: وأد   ِل نَب 
ً -والُمتَداِكس: الكثير من كل شيء، وهو   : الشَِّكُس من الِرجال.-أيضا

يَاِن الشيِء الشيَء.  والتركيب يدل على ِغش 

 دلس

 الِطه.: الظُّلَمة، يقال: أتانا َدلََس الظَّالِم وَملََس الظَّالِم وَملَث الظَّالِم: أي ِعنَد اختِ -بالتحريك-والدَّلَُس  -بالضم-الدُّل َسة 
ً -والدَّلَُس   : النَّبات الذي يوِرق في آخر الصيف.-أيضا

، وأنشد:  بَب وهي َضرب من النَّب ِت. وقال الفَّراء: األد الس: بَقايا البقل والنَّبت، واِحُدها َدلَس   واألد الس: من الّرِ

َوس  قِن عـاسـا بَدَّل نَنا تَُع األدالسا ذا  من قَه    َصَهوات  يَر 

: أي ما لي فيه خيانة وال َخديعَة.ويقال:   ما لي في هذا األمر ول س  وال َدل س 
ليس، ومنه قول سعيد بن الُمَسيَّب: َرِحَم هللا عمر؛ لو لم يَن هَ عن المتعة التَّخذها الناس دَ  لَِسي: األمر الذي فيه تَد  لَِسيّاً. أي والدَّو  و 

َجها ذريعةً وِعلَّةً ُمَدلَّسةً للزنى، والُمراد ُمت   تَِحلُّ ِبِه فَر  عَة النِّكاح، كان الرجل يُشاِرط المرأة بأَجل  َمعلوم علي شيء يَُمتِّعُها به يَس 
وا مع النبي  ج  وال طالق، وانَّما كان أُِحلَّ ذلك للمسلمين بَمكَّةَ ثالثة أيّام ِحي َن حجُّ وُّ  -صلى هللا عليه وسلَّم-ثُمَّ يُفاِرقُها من غير تَزَّ

ِسي َن به على الناسثُمَّ حُ  يَِب يَتَِّخذونَها َسبَباً وُسلََّماً إلى الِزنا ُمَدلِّ َم. فالمعنى: لو لم يَن هَ عنها لكان أصحاب الّرِ  .ّرِ
نا: أي َوقَع نا بالنَّبات الذي يوِرُق في آِخر الصَّيف. لَس   وأد 

ت  بالدَّلَِس. َضرَّ لََسِت األرُض: إذا اخ   وأد 
ليس في البَي   ء. وَدلََّس في البَي ع وفي كّلِ شيء: إذا لم يُبَيُّن والتَّد  تَري، يقال: َدلََّس لي ِسل عَةً َسو  عِ: ِكتمان َعيب الِسلُعَة عن الُمش 

َث به عن الشيخ األكبر ولعلَّه قد رآه، وإنَّما َسِمعَ  ليس في اإلسناد: وهو أن يَُحّدِ ن ه ِممَّ َعي بَه. قال األزهري: ومن هذا أُِخذَ التَّد 
ن َسِمعَه منه. وفَعََل ذلك جماعة من الثِّقات، حتى قال بعضهم:  نَه ِممَّ  ُدو 

ِلي سا وهللاُ   للنَاس أحاديثَه َدلَّسَ    ال يَق بَل تَد 

عََر به.  ويقال: َدلََّسه فَتََدلََّس، وتََدلُُّسه أالّ يُش 
ُت الطَّعام: إذا أخذُت منه قليالً قليال.  وتََدلَّس 

تَعِ.وقال ابن عبّ ُس الشيء القليل في الَمر   اد: يقال تََدلََّس الماُل َدلَساً: وهو لَح 
 واد السَِّت األرض: وذلك أن يصيب الماُل منها.

ِلم وال يخون وال يُؤاِرب.  وفالن ال يُداِلس وال يُواِلس: أي ال يَظ 
 والتركيب يدلُّ على َست ر  وُظل َمة.

 دلعس

لَ  ل عَاُس والدُّالِعُس األصمعي: الدَّل عَُس والّدِ ل ِعيُس والّدِ ل عَوُس والّدِ فاص  -ع ُس والّدِ ِطي ل  وِعر  س  وبِر  َدو  ر  وِفر  مثال َجعُفَر وِحَضج 
 : الضَّخمة من النوق مع استِرخاء.-وُعذَافِر  

ل عَاُس ودُّالِعُس: إذا كان ذلوالً.  وَجَمل  ّدِ
ل عَوُس: المرأة الجريئة على أم  ِرها العِصيَّة على أهِلها.وقال الليث: الّدِ

ل عَوُس: الناقة النَّشَزة الَجريئةُ باللَّي ِل الّدائبَة الدَّل َجِة.  قال: والّدِ

 دلمس

 : اسم.-مثال َجع فَر-ابن دريد: َدل َمس  
ل ِمُس  ل َمة.  : الّداهيَة، قال: وهي َمنحوتة من َكِلَمتَين من َدلََس الظُّلمة-مثال ِزب ِرج-وقال ابن فارس: الّدِ وِمن َدَمَس إذا أتى في الظُّ

لَِمُس للداهية والدَّالِمس  َس -مثال ُعلَِبط وُعالِبط  -وقال ابن عبّاد: هي الدُّ لَمَّ . وقال ابن دريد: الدُّلَِمُس والدَّالِمُس: الشديد الظُّلمة. واد 
 اللَّيُل: إذا اشتَدت ُظل َمتُه.

َمس: الجريء الماضي. ويُسَ  لَه  تِه وُجرأتِه، وكذلك الشجاع، قال: دلهمس: الدَّ َمساً لقوَّ  ّمى األسد َدلَه 

ـَمـسُ  كأنَّه سُ  بِساِعَديهِ   ذو ِلبَد  َدلَه   َجِسد  ُمَورَّ

ماِء مائع  ويُبَّسُ  من     الّدِ



 وأنشد ِهشام: 

ِر ِمنـًى ألربَـعِ  َسبَّحَ  َمسُ   ِمن َحج  َجعِ  َدلَه    الليل بَروُد الَمض 

هو منحوت من كلمتين ِمن دلََس وَهَمَس، فََدلََس: أتى في الظالم، وَهَمَس: كأنَّه َغَمَس نفسه فيه وفي كّلِ ما وقال ابن فارس: 
. س   يُريُده؛ يقال: أَسد  َهُمو 

َمس: إذا كان ُمغَمَّضاً عليَك ليس بِبَيِّن.  وقال ابن عبّاد: أمر َدلَه 
َمس: الَجل ُد الضخم. لَه   والدَّ

َمَسة: هائلة، قال الُكَمي ت: وقال أبو عمرو: لي : شديد الظلمة. وُظلمة َدلَه  َمس   ل  َدلَه 

َمَسة الط   إليكَ  لَه   الثُّقُبِ  ِمثل الكواكبِ  َطاِمِس   في الِحن ِدِس الدَّ

 دمس

ة:  مَّ ِمُس ُدُموسا: إذا اشتدَّ، يقال: ليل  داِمس، قال ذو الرُّ ُمُس ويَد   َدَمَس الظالم يَد 

باِل أشعََث يَرتَـمـيالسِّ  وُمن َخِرقِ  حُل فوَق العَن ِس والليُل داِمسُ  به  ر    الرَّ

.  وليل  أُدموس: مثل داِمس 
ل. س وُدب س وُرب س: أي ِعظام، كأنَّها جمع داِمس، مثال باِزل وبُز   وجاءنا بأُُمور  ُدم 

ساً: إذا َدفَن تُهُ حيّاً كاَن أو َميِّ  تُه في األرض َدم  ساً.وقال أبو زيد: َدَمس  ي تُه؛ َدم  ُت الشيء: َغطَّ  تَاً. وقال أبو عمرو: َدَمس 
ئبُ  ُل الليِل شيئاً، ومثله: أتاني حين تقول أأخوَك أم الذِّ ِلُم أوَّ ساً: وذلك حيَن يُظ  س  َدم   .وقال أبو زيد: أتاني حيُث وارى َدم 

 وقال أبو عمرو: َدَمَس الَموِضُع وَدَسَم وَسَمَد: إذا َدَرَس.
بَاغ، وإهاب  َمدموس وَغُمول، -بالتحريك- والدََّمسُ  ِرَط َشعَُره قبل أن يُلقى في الّدِ ِس اإلهاِب وهو تَغ ِطيَتُه ِليَمَّ َي؛ من َدم  : ما ُغّطِ

لََمة بن ِهشام:  َُ َمس  . وبالوجهين يُروى قول الُكَميت يمَدُح ُع: ُدُمس  وُغُمل   والَجم 

ـتُـم لقد   دمس  أمَر العَُري ِب وال َغَمل   بال  طاَل ما يا آَل مرواَن أُل 

. ي ماس: الِكنُّ ي ماس والّدِ  والدَّ
َت الّدال َجَمع تَه على َدياِمي َس  ي ماس: الَحّمام، فإن فَتَح  ي ماس والّدِ تَها َجَمع تَه على َدماميس -مثل َشي طان وَشياطينَ -والدَّ -، وإن  َكَسر 

َي بذلك لُظل َمتِ -مثل قيراط وقَراريط ه كأنّه -صلوات هللا عليه-ه. وفي ِصفَة المسيح ، وُسّمِ : إنّه َسِبط الشَّعَِر كثيُر ِخيالن الَوج 
، ألنَّ النبيَّ  ِهه كأنَّه َخَرَج من ِكن ّ َرِتِه وَكث َرِة ماِء َوج  : أي في نَض  قال في وصفه: كأّن  -صلى هللا عليه وسلّم-َخَرَج من دي َماس 

 رأَسهُ يقِطُر ماًء.
 السََّرب. وكان للحّجاج سجن سّماه دي ماساً لُظل َمِته. والّدي ماس:

ُس: الشخص.  وقال ابن عبّاد: الدَّم 
ُت. ُت: أي أصلَح  ُت بين القوِم وَدَسم   قال: وَدَمس 

 وَدِمَست يَُده: تلطََّخت.
 والّداموس: القُت َرة؛ كالناموس.

ذََعة وَدبِي ل. ِمي س: ناحية بأّران بيَن بَر   وُدو 
 لمرأة: جاَمعَها.وَدَمَس ا

تُه. ُت عليه الَخبََر: أي َكتَم   وَدَمس 
ِمي ُس: الُمغَّطي.  والدَّ

َماس   : ُكلُّ ما َغّطاَك من شيء.-بالكسر-والّدِ
َرن ِفش الغالصيم يقال إنَّه يَن فُُخ نَف   ب  من الَحيّات ُمح  دِمس: َضر  دِمس: الحيّة. وقال الليث: الدُّو  ِرق ما خاً وقال أبو عمرو: الدُّو  فَيُح 

َدِمَسات والدَّواِمي ُس. ُع: الدُّو   أصاَب، والَجم 
 وأدَمَس الليل: ِمث ُل َدَمَس.

ِسه، قال:   وتَد ميُس الشيء: َدف نُه؛ مثل َدم 

س   إذا   به قَي ل  فَغوِدَر في َسأبِ  أُريدَ   ذُق َت فاها قُل َت ِعل ق  ُمَدمَّ

: الُمَدمَّس في هذا البيت  : الذي عليه َوَضُر العََسل، وقال أبو زيد: هو الُمغَّطى.وقال أبو ماِلك 
. ُس والُمَدنَُّس بمعنى واِحد   وقال أبو ماِلك: الُمَدمَّ

ميس: إخفاء الشيء.  والتَد 
 وانَُدَمَس: َدَخَل في الّدي َماِس.



 والُمَداَمَسة: الُمَواَراةُ.
أةُ بكذا: أي تلطََّخت به. َست الَمر   وتََدمَّ

 على خفاء الشيء. والتركيب يدل

 دمحس

 : السيِّئ الُخلُق. وقال الليث: الدُّماِحُس الغليظ.-مثال ُعذَافِر-ابن دريد: الدَُّماِحس 
 وقال ابن خالََويه: الدَُّماِحس: األسد.

. وقال ابُن عبّاد: هو السمين الشديد. ُحِسيُّ  وقال الليث: يقال لألسَود من الرجال: الدُّم 

 دمقس

َمق س والدِّ  ، قال امرؤ القيس: الّدِ س والِمَدق س: االبري َسم، وقيل: القَزُّ  قَم 

ِمهـا فََظلَّ  تَِمي َن بِلَح  م    العذارى يَر  َمق ِس الُمفَتَّلِ  وَشح    كُهّداِب الّدِ

َمْقس، ق ْمقَاس: لُغَةٌ فيه. وثوب ُمَدْمقَس: منسوج بالد ِ يباج، وقيل: الَكت ان. والد ِ َمْقس: الد ِ اج: وقيل: الد ِ  ال العج 

داً  ـقَـسـا َخو  ً   تَخاُل َري َطها الُمَدم   لـهـا ُمـَمـيَّسـا وَمي َسنانِـيّا

َري  أو َعسا أُل بِسَ  صاً بيَن َظه      ِدع 

 دمنس

ِلي س.  ُدَماِنُس: بلد من نواحي تَف 

 دنخس

 : الشديد اللحم الجسيم.-بالفتح-ابن فارس: الدَّن َخُس 

 دنس

ِض الدَّنَس: الَوَسخ. و ُجل وُخلُقُه، يُقال: هو َدِنُس الِعر  ُض الرَّ نَُس َدنَساً وَدنَاَسةً؛ فهو َدِنس. وكذلك َدِنَس ِعر  َدنَِس الثَّوُب يَد 
ناس وَمَدانيس، قال جرير:   والمرؤة. وقوم أد 

ل  بَنُو السُّوِد الَمدانِي ِس  أوالدُ   أ ألُم من يمشي وأ ألُمُهـم   والتَّي مُ    ُذه 

 ثَْوبَه وِعْرَضه تَْدنيسا: إذا فعل ما يُِشْينُه، قال رؤبة يمَدح أبَاَن بن الوليد البََجليَّ:  وَدنَّسَ 

نِـي سـا باَعدَ  د  حُ   عنَك العَي َب والتَـّ بِي سا َضر  َماِس الُخلَُق الضَّ   الّشِ

 دنفس

ف ناس: الراعي الكسالن الذي ينام ويترك اإلبل  ن فاس والّدِ  ترعى وحدها.ابن األعرابي: الّدِ
نَافُِس: الَسيِّئ الُخلُق.  وقال ابن األعرابي: الدُّ

ف نِِس. ن ِفُس: الحمقاء؛ كالّدِ  والّدِ

 دنقس



ُت  ُت بين القوم وَدن قَش  ُت.-السين والشين-ابن فارس: َدن قَس   : أي أفَسد 
عاً، وأنشد:  ن قََسة: تطأ ُطؤ الرأس ذُّالً وُخُضو   وقال الليث: الدَّ

  بَعيد  َدن قَسارآني من  إذا

ْنقََسة: َخْفُض البََصر، قال:   والدَّ

َف إذا ما نََظرا يَُدن ِقسُ    الطَّر 

 وقال أبو ُعبَيد: َدْنقََس الرجل: إذا نََظَر وَكَسَر َعْينَه، وقيل: انَّما هو َدْنفََش بالفاء والسين الُمعَجَمة.

 دنكس

. َدن َكَس الرجل في بيِته: إذا لم يَب ُرز  لحاجةِ   القوم؛ ويختَبُِئ فيه، وهو َغي ب 

 دوس

 داَس الشيء يَدوُسهُ: َوِطئَه بِرجِله.
ئها، قال:   وداَس جاِريَتَه: إذا جاَمعَها وبالَغ في َوط 

َهدا قاَمت ماً ناِخباُ َجلَن َددا وكانَ   تُنادي عاِمراً فأش   قِد 

تَدى فَداَسها لَتَهُ حتى اغ      لَي 

. قال هشام: الدائس: األن َدر؛ والَمنًقّي: الِغربال، وداس الطعام يَدوُسه َدو   ع: ودائس  وُمنَق ّ ساً وِدياساً وِدياَسة. وفي حديث أم َزر 
 وقال غيُره: الداِئس: الذي يدوس الطعام؛ والُمنَقّي: الذي يُنَقّيِه. وقد ُكتَِب الحديث بتماِمه في تركيب ز ر ن ب.

لُهم: أتَت ُهم َدَوائُس الخيل   وأتَت ُهم الَخي ُل َدوائَس: أي يَت بَُع بَع ُضها بعضاً.وقَو 
ِل. ج   والَمَداس: الذي يُلبَس في الّرِ
ِس الطعام.  والَمداسة: موضع َدو 

َوس والِمد واس   : ما يُداس به الطعام.-بالكسر-والِمد 
َوس  ً -والِمد  ي قَل، قال أبو ذَؤي ب الُهذَلي يَِصُف حماراً: -أيضا  : ِمصقَلَة الصَّ

ب   وكأنَّما َوس  ُمتَقَلِّ لَعُ  بالَكفِّ   هَو ِمد    إالّ أنَّهُ هَو أض 

 يقال: ُدْسُت السيَف: إذا َصقَلْتَه، قال أبو أُسامة معاوية بن ُزَهْير الُجَشميُّ حليٌف ِلبَني َمْخزوٍم يَِصُف َسْيفاً: 

  بالَمداِوِس نِصَف َشهر   قُيُون    كالغَديِر ثوى علـيهِ  وأبيَضَ 

ثان بن عبد هللا بن َزهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد هللا بن مالك بن نصر بن ودَ  س بن ُعد  س: أبو قبيلة، وهو َدو  و 
 األزد.

 : األسد؛ ألنَّه يدوس أقرانه وفَرائَِسه.-بالفتح والتشديد-والدَّّواس 
 والدَّّواس: الشجاع الذي يدوس أقرانه، وكلُّ قاِهر  دّواس، قال رؤبة: 

َكَر فيها األنكاس   تَِجلُّ   فيها ُشعَل  وأقبـاسُ  والحرب  أن  يُذ 

َد الِعَراُك الدَّّواس   إذ       بَلََغ الَجه 

ُجل: أنفُه.  وَدّواَسة الرَّ
س  .-بالفتح-وقال ابن األعرابي: الدَّو   : الذُّلُّ

ُس  قَلَة.-بالضم-والدُّو   : الصَّ
يَ  س  أبو زيد: يقال: فالن  ِدي س  من الّدِ ؛ بالكسر-َسة: أي شجاع شديد يدوس كلَّ من ناَزلَه، وأصله ِدو  ؛ فقُِلبَت الواو ياء -على فِع ل 

. ح   لكسرةِ ما قبِلها، كما قالوا ِري ح  وأصلها ِرو 
 والدَُّواَسة والدَّوي َسة: الجماعة.

تَبَِدة، والجمع ِديَس وِدي س، واألص ي َسة: الغابة الُمل   ل الواو.وقال ابن عبّاد: الّدِ
ِسه.  وان ِدياس الطعام: ُمَطاِوُع َدو 
س الشيء.  والتركيب يدل على َدو 



 دهس

 ابن عبّاد: الدَّه س: النَّبت الذي لم يَغِلب عليه لون الُخضَرة.

الً وليس هو بِتُراب وال-مثال نَب ت ونَبَات-والدَّه س والدََّهاس  طين. ومنه حديث  : المكان السهل اللَّيِّن ال يَب لُُغ أن يكون َرم 
لَؤها اللَّيلة؟ فقال بالل: أنا، ثم إنَّهم  -صلى هللا عليه وسلّم-النبي  بِيّة فنََزَل َدهاساً من األرِض فقال: َمن  يَك  أنَّه أقبََل من الُحَدي 

 ناموا حتى َطلَعَِت الشمس، فاستَيقََظ ناس  فقالوا اهِضبوا. قال النابغة الجعدي رضي هللا عنه: 

 فكانت عليه ِلباسـا تََداَعت    الضَّجيُج ثَنى ِجـي َدهـاما  إذا

ـلَة   تَِميلُ  باً َدَهاسا َكَست هُ   َكَمـي ِل نَـقـى َرم    العََواِصُف تُر 

اج يَِصُف فََرساً:   وقال العج 

قاِق ِمن َهب  ُمـَواثِـمُ  عافي بَر  ُمتـائمُ  وفي  الرَّ  الدََّهاِس ِمض 

فَضُّ  ساِعِه  تَر      الَجراثِمُ عن أر 

اج:   يقال: َرْمٌل أْدَهس بَي ِن الدََّهِس والدُّْهَسة، قال العج 

َمه   سي قََطاهُ نُسَّسـا وَمه  ً   يُم  سـا َرواِبعا  وبَع َد ِرب ع  ُخمَّ

سا وإن ُضهُ أو َعرَّ  من القابِلَتَي ِن ُسدَّسا أمسى  تََونّى َرك 

َهسا ُمَواِصل   الً أد      قُفّا وَرم 

، قاورُجل   َهاِس. ويقال: ِرمال  ُده س  ل  َدَهاس الُخلُق: أي سهل الُخلُِق َدِمي ثُه. والدََّهاَسة: ُسُهولة الُخلُق، واشتقاقها من الّدِ
 العّجاج: 

س   وكم َعاِن وِرمال  ُده ِس  ُغب رِ   قََطع نا من قِفاف  ُحم    الّرِ

: عظيمة العَجيَزة.  وامرأة  َدَهاس 
َساُء؛ كما يقال َشع َراُء.وقال ابن عبّاد: داهِ   يَة  َده 

؛ وأنَشَد ذلك أبو ُعبَي دَ  َرة منها، قال الُمعَلّى بن َحّمال العَب ديُّ ءاِء إالّ أنَّها أقل ُحم  َساء: وهي مثل الصَّد  ة في كتاب الَمثاِلب وعنز  َده 
 لَحّماد بن َسلََمة: 

 وى َزِني مُ ُعنُوقَها أح   يَُصورُ   ُخل عَة  ُده س  َصفـايا وجاءت

قُ    َظأ ب  كما َصِخَب الغَِري مُ  له  بَي نَهـا َصـَدع  َربَـاع   يُفَّرِ

قَها. عُ ُعنُو  وى: يَُصو   ويُر 
ُس: األَسُد.  والدَُّهو 

َهَس القوم: إذا َسلَكوا الدَّه َس.  وقال ابن دريد: أد 
ساء اللون. هاسَّت األرُض: صاَرت َده   وقال ابن عبّاد: اد 

.والتركيب ي  دل على ِلي ن  في َمكان 

 دهرس

َرس. وأنشد الليث:   الدََّهاِرس: الدَّواهي، الواحدة: َده 

يَ  ـِرهِ  وَعّمِ ي َن يوَم الدَّهاِرِس  َعِلي    َسيّار  وساَر بِنَـص    إلى ِصفِّ

 وأْشبََع الَكْسَرةَ الشاعر فولََّد الياء؛ قال: 

وى فَقُل ُت لها: َحنَّت لَِة القُص  ر    إلى النَّخ   الـدَّهـاري سُ  َحرام  أال تِل كَ  ِحج 

 وناقةٌ ذاةُ َدْهَرٍس: أي ذاةُ ِخفٍَّة ونََشاٍط، قال: 

َرِس  ذاةُ    أزابيَّ وذاةُ َده 

 دهمس



. : أي مستور  َمس  َمس  وُمنَه  َمس  وُمَره  َمس  وُمَدخ  َمس  وُمَدغ  ر  ُمَده   ابُن الفََرجِ: أم 
َمَسة والدَّ  ه  َراُر.وقال الفّراء: الرَّ َمَسة: الّسِ  ه 

َمَسة: الُمَساَوَرة والبَط ش.  وقال ابن عبّاد: الدَّه 

 ديس

َي: الدَّي َس، وليس من كالم العََرَب. وَن الثَّد   أهُل العراق يَُسمُّ
 وِدي َسان: من قُرى َهَراة.

 ذفطس

ل الُمع َجَمة، وفي نَُسخِ نوادر ابن األعرابي: بالّدال ابن األعرابي: َذف َطَس الرجُل: إذا َضيََّع مالَه. هكذا ذََكَرهُ األزهري بالذا
 المهملة، وأنشد: 

يَتَيِه والنََّسا يشكو  ناَم عنها جاِبر  وَذف َطـسـا قد وَق ُخص    ُعر 

ـِوِه إذا فَـسـا كأنَّ  ُرجُ   ِري َح فَس  سـا من فيِه إذا تَخ   تَنَفَـّ

 ذرطس

ُس: دواء ُرومي فأُع   ِري ُطو   ِرَب. قال: األزهرّي: أذ 

سا باِرك   ِب أذ ِري ُطو    له في ُشر 

 في تركيب ط و س. -إن شاَء هللا تعالى-وَجعَلَه رؤبةُ ُطْوساً لحاجتِِه في القافية، وَسيَِجيُء ِذْكُره 

 رأس

، قال العّجاج:  ؤس  أس: معروف. ورأس كل شيء: أعاله، ويُجتََمع في الِقلَّة على أر   الرَّ

َت من تمـي وإن ؤسـاَدَعو  أسَ   م  أر    من ُخَزي َمة العََرن َدسا والرَّ

 فاق عَن َسـَسـا الِعزُّ بنا تقاَعسَ   َعي الَن وَمن تَـقَـيَّسـا وقيسَ 

ؤساء. ويُجَمع في الَكثرة على رؤوس.  أراد باألرؤِس الرُّ
، قال عمرو بن ُكل ثوم:  وا: ُهم َرأ س    وقال األصمعي: يقال للقوم إذا َكثَروا وَعزُّ

نا به السُُّهولة نَُدقُّ   من بَني ُجَشَم بن بكر برأس    والُحُزو 

 وقيل: أراد بالرأس الرئيس؛ ألنَّه قال: نَُدقُّ به ولم يَقُل: بهم.
ؤوس، قال العّجاج:  : أي ِمَصك  للرُّ أس   ويقال: رأس  ِمر 

 ً ً   فَع ماً وُخفّاً ِمل َطسا وُرُسغا ً  وُعنُقا أسـا ورأسا  ِمر 

ٌس ورؤوس َمرَ  ه في قومه: -مثال ُركَّع-ائس وُرؤَّ  ، قال منظور بن َحبَّة يَِصف عزَّ

سا وإن ِقذاً وفَق عَسـا ِمّما  َسما ناَل النُّجوَم الطُّمَّ  َوِرثنا ُمن 

سا والخاِلَدي نِ  ؤَّ ؤوَس الرُّ فَتَي نِ   والرُّ  ُمؤبَّسـا لم يُكن   والعَو 

 وكورة باألُرُدن؛ وهذه هي الُمراَدة ِبقَول حّسان بن ثابِت رضي هللا عنه:  وبيت رأس: اسُم قرية بالشام من قُرى َحلَب،

  ِمزاُجها عسل  وماء   يكونُ   َخبيئَةً من بـيِت رأس   كأنَّ 

ّ  على تِناءُ  التُّفَّاحِ َهصََّره من  أنيابها أو َطع َم َغض   اج 



، ولو كان وإنَّما نََصَب "ِمزاَجها" على أنَّه خبر كاَن، فَجعََل االسم نَ  ِكَرة والَخبََر معِرفَة، وإنَّما جاَز ذلك من حيث كان اسم ِجن س 
َضة لَقَبَُح.  الَخبَُر َمع ِرفَة َمح 
 وَرأَسه رأساً: أصاَب رأَسه.

 وَرأَس القوم ِرئاَسة: صار رئيَسُهم.
ة  ، والعامَّ : مدينة من مدن الجزيرة، يقال: قَِدَم فالن من رأس َعي ن   تقول: رأِس العَي ن.وَرأ ُس َعي ن 

تَث قَلَه، تقول: ُرميُت منَك في الرأس  فَع  به َرأساً واس  : أي أعَرَض عنه ولم يَر  َِ على ما لم يَُسمَّ -وقولهم: ُرِمَي فالن  منه في الرأي 
.-فاِعلُه ِدَر أن  تَن ُظَر إليَّ  : أي ساَء ّرأيَُك فيَّ حتى ال تَق 

، وال  تَقُل: من الرأِس، والعامة تقوله. وتقول: أَِعد َكالَمَك من رأس 
 : أنَّه كان يُصيُب من الرأِس وهو صاِئم.-صلى هللا عليه وسلّم-واإلصابة من الرأس: ِكناية عن التقبيل. وفي حديث النبي 

.  وَرأُس اإلنسان: الجبل الذي بين أجياد الصَّغير وبين أبي قُبَي س 
َرَموت.  وَرأس الِحمار: مدينة قُرَب َحض 

 س األكَحل: قرية باليمن من نواحي ذََمار.وَرأ
. س   وَرأس ضأن: جبل ببالد َدو 

ِمَس أيضاً.  وَرأس الكلب: ثَنِيَّة، وقرية  بقُو 
 وَرأس ِكي فى: من ديار ُمَضَر بالَجزيرة.

خ بن فََزاَزة بن ذُبيان بن بَغيض، ولم يُكن في فََزازَ  ة رُجل  أكثَُر غزواً من ذي وذو الرأَسين: ُخَشي ن بن أل ي بن ُعَصي م بن َشم 
 الرأَسين، قال ابُن ذو الرأَسين: 

بِ  من  ابُن ذي الرأَسيِن قد َعِلموا وأنا   َخي رهم  وأبُوهُ ذو العَض 

ً -وذو الرأَسين  م بن عمرو بن قيس َعي الن بن ُمَضر بن ِنزار بِن َمعَّدِ -أيضا بن : أَُميّة بن ُجَشم بن ِكنانة بن عمرو بن قين بن فَه 
 عدنان.

بن بدر بن َسلََمة بن َعوف بن ُكلَيب بن يَربوع بن حنَظلَة بن مالك بن  -واسمه ُحذَيفة-وذو الرأس: جرير بن َعِطيَّة بن الَخَطفي 
ة. مَّ ة  كانت له، وكان يقال له في َحَداثَتِِه: ذو اللِّ  زيد َمنَاة بن تميم. وقيل له: ذو الرأِس ِلُجمَّ

: واجعلوا الرأس رأَسين. أي اشتَروا بثمن الواِحد من الحيوان -رضي هللا عنه-ل. وفي حديث ُعمر ورأس المال: أصُل الما
والتَّفصيل اثنين حتى إذا مات أحدهما بَِقَي الثاني، فإنَُّكم إذا غالَي تُم بالواِحِد فذلك تعريض  للماِل مجمعاً للتَهلُكة، وهو عطف البيان 

 بتَماِمه في تركيب ل ث ث. على اإلجمال. وقد ُكتَِب الحديث
ً -ورئيس القوم: َسيُِّدهم ووالي أموِرهم، ويقال  على اإلدغام، قال يمدح محمد بن علي بن عبد هللا بن  -مثال قَيِّم-: َريِّس  -أيضا

 عبّاس بن عبد الُمّطِلب الهاِشمّي والَي البصرة أيّام هارون الرشيد أناَر هللا بُرهانَه: 

الءُ   ِحياِض محّمد  األماَن على  يَل قى لَـسُ  ثَو  ِرفَة  وِذئ ب  أط   ُمخ 

يِّسُ  تُه دى  ذي تخاُف وال لهـذا ُجـرأة   ال عيّةُ ما استقاَم الرَّ   الرَّ

َمة: رئيسة من حيث الشخص، على  واألعضاء الرئيسة عند األطبّاء أربعة: القلب والِدماغ والَكبِد واألُنثيان، ويقال للثالثة المتقّدِ
نَّ وجوده بدونها أو بدون واِحد  منها ال يُمِكن، والرابع رئيس من حيث النوع على معنى أنَّه إذا فاَت فاَت النوع، وَمن  معنى أ

 قال إّن األعضاء الرئيسة هي األنف واللَّسان والذََّكُر فقد َسها.
 وشاة  رئيس: إذا أُصيَب رأُسها، من غنم َرآسى؛ مثال َحبَاجى وَرماثى.

.ورئيس بن  ث  شاِعر   سعيد بن َكثير بن ُعفَي ر الِمصري: ُمَحّدِ
ئّي ُس  ي ت  -والّرِ لّيِ: -مثال ِسّكِ س، ويُن َشُد بيُت أبي ِحزام  غالب بن الحاِرث العُك   : الكثير التََّرؤُّ

ئِّي سا ال  تُبِئ ني وانَّني بَك وغـد   ال   تُبِئ  بالُمَرأَِّس الّرِ

ي سا ِس اإلّرِ  .ويروى: بالُمؤرَّ
 والفََرُس الِمرآُس: الذي يَعَضُّ رؤوس الخيِل إذا صاَرت معه في الُمجاراِة، قال رؤبة: 

آس   لو هُ َجـواد  ِمـر  ز  َراس   لََسقََطت    لم يُبَـّرِ   بالماِضِغي َن األض 

أس؛ أي يكون رئيساً لها في تَقَدُِّمه وَسب ِقه. آس: الذي يَر   وقيل: الِمر 
، والعامة تقول: َرّواس.ويقال لبائع الرؤوس: رأَّ   س 

ق  إالّ في رأِسه. س من اإلبل: البعير الذي لم يبَق له ِطر  ؤو   والرَّ
 ونعجة  رأساء: أي سوداء الرأس والوجه وسائرها أبيض.

: العظيم الرأس، وشاة رأساء وال يقال ُرؤاِسي. ؤاِسيُّ أُس والرُّ  واألر 
يت:   أي هو في الِكالِب بَِمنِزلَِة الرئيس في القوم.ويقال: هو رائُس الِكالِب؛ قال ابن السّكِ

ُل:  ة يَِصُف نوقاً دعاُهنَّ الفَح  مَّ ُدُم السَّحاَب، وهي الروائُس، قال ذو الرُّ  ويقال: سحابة رائَسة: ِللَّتي تَف 



ـبَةً  فَيُق بِل نَ  ـَن َره  باباً ويُع ـِرض  دَ   إر    العَذارى واَجَهت ها الَمَجاِلسُ  ُصُدو 

ـِري َن كـلَّ قَـراَرة   ي لَ َخناطِ  تَق  وائسُ  نَفَت  عنها الغُثَاءَ  َمَرب ّ   يَس   الرَّ

ع ِر أعالي األودِ  وائَس في الّشِ عُه إياه ثم احتمالُه، واألَصحُّ أنَّ الرَّ يَة؛ وقال بعض األعراب: انَّ السيل يرأُس الغُثاَء؛ وهو َجم 
.  الواِحد: رائس 

رِ  ِر الشَّأ ِم، قال النعمان بن بن بشير األنصارّي رضي هللا عنه:  والّرائُس: َجبَل  في البَح   بَح 

َست    تَن تابُـهـا من بَع دُ  فأيّانَ   ومن ُدونها رائس   وأم 

: بئر لبني فَزازة أيضاً.  ورائس 
 والرائس والَمرؤوس: الوالي والرعيَّة.

ؤوس: الذي َشهَوتُه في رأسه وليس عنده ش  يء غير ذلك.وقال الفّراء: رُجل  َمر 
ِله، والعامة تقول: على رأِس أمِرك.  وقولُهم: أنت على رئاس أمِرك: أي اوَّ

، قال تميم بن أُبَّيِ بن ُمق بِل:   وِرئاس السيف: َمق بُِضه، وقيل: قَبيعَتُه؛ وهذه أَصحُّ

ِعـَدهـا وليلَة   َرةِ   قد َجعَل ُت الُصب َح َمو  َدفا بُصد    العَن ِس حتى تَع ِرَف السَّ

َطغَن ُت ِسالحي عند َمغ ِرِضها ثمَّ  فَق    اض   َشَسفـا كِرئاِس السَّي ِف إذ   وِمر 

 ويُقال: أقِرضني عشرةً بُرؤوِسها: أي قرضاً ال ِرب َح فيه إالّ رأُس المال.
ن ُمعاِويَة بن بكر : َحيٌّ من عاِمر بن َصع َصعَة، وهو ُرؤاس بن كالب بن ربيعة بن عاِمر بن َصع َصعَة ب-بالضم-وبنو ُرؤاس  

؛ واسُمه: يَزيد ؤاِسيُّ : الحاِرث، منهم أبو ُدَواد الرُّ ِرَمة بن َخَصفَة بن قيس َعي الَن. واسُم ُرؤاس  بن  بن هوازن بن منصور بن ِعك 
 معاوية بن عمرو بن قيس بن ُعبَيد بن ُرؤاس؛ الّشاِعر.

ئيساً: أي َجعَل تُهُ رئيساً، قال:  تُه تَر   وَرأَّس 

ُرع  فَنَكَّسا في  موسى القَيَِّم الـُمـَرأَّسـا تُ سأَل  
َس أذ    األرِض َخم 

 والُمَرأَُّس: األسد، وقال ُكثَي ِر: 

َهلُ  بَخب تِ   بِوادي ذي ِحمـاَس ُمـَرأَّس   ُمِدلٌّ    العَِري ِن جائُب العَي ِن أش 

ق  إالّ في رأسِ   ه.والُمَرئُِّس من اإلبل: البعير الذي لم يَب َق له ِطر 
ُرُج أحياناً بَِرأ ِرُشه، فَيَخ  ّبِ فَتَح  َر الضَّ ِبلَها؛ فيُقال: والضَّبُّ ُربَّما رأُس األفعى وُربَّما ذَنَّبَها: وذلك أنَّ األفعى تأتي ُجح  تَق  ِسه ُمس 

ِسبُه أفعى  ِره فَيَح  عَُل عوداً في فَِم ُجح  ُجُل فَيَج  تََرَشه الرَّ  فَيَخُرُج ُمذَنِّباً أو ُمَرئِّساً.َخَرَج ُمَرئِّساً. وُربَّما اح 
قَبَِة وَخف ُضها إلى األرض. لُه أخذ  بالرَّ تَأَسني: أي َشغَلَني، وأص  تََرَسني واك  تََكَسني واع   وارتأَسني فالن وارتََكَسني واع 

 وقيل في قول رؤبة: 

تاس   واب نُ  ئيُس ُمر  عَبَاتِ   ُهَري م  والرَّ ِد فَّراس   للُمص    واألُُسو 

د ف وهو األِلف، ونَذُكُر أص لََم له الّرِ َز ِليَس  تَئس، فَتََرَك الَهم  ز؛ وهو ُمر  القول الثاني في تركيب ر ي  -إن شاء هللا تعالى-لُه الَهم 
 س.

تَأَس َوتََرأََّس: صاَر رئيساً.  وار 
 والُمَرائُس من اإلبل: مثل الُمَرئِّس.

 َخلِّف  عنهم.ورَجل ُمَرائس َخل َف القوم في القتال: أي ُمتَ 
ع  وارِتفاع.  والتركيب يدل على تََجمُّ

 ربس

بَتَهُ َرب ساَ: إذا مألها.  َربََس قِر 
ُب باليََدين، يقال: َربََسهُ ِبيََديه: إذا َضَربَهُ بهما. ب ِس: الضَّر  ُل الرَّ  وقال ابن دريد: أص 

 وداِهيَة َرب ساَء: أي شديدة.
 بني العَن بَر، قال الَمّرار العَن بَري: : فََرس  كاَن ل-مثال َعط شى-وَرب سى 

أبا َوِرث تُ   عن َرّبِ الُكَمي ِت َمن صبا َوِرث تُ   َرب سى وَوِرث ُت َدو 

تََشبـا ِصد ق  لم يَُكن   ِرباطَ     ُمؤ 

بِْيُس: الشجاع، قال:   والرَّ



بِي ِس  وِمثلي   لُزَّ بالَحِمِس الرَّ

تَنِز : أي ُمك  َجُر، وكذلك العُن قود؛ ومعناه ان هضام َحبِّه وتََداُخُل بَعِضِه في بَعض. وِكي س َربِي س  وَربِيز   أع 
بِي س: المضروب أو الُمصاب بمال أو غيِره.  وقال ابن دريد: الرَّ

ب س: الداِهيَة. ب س والّرِ بِي س والرَّ  والرَّ
: أي كثير، قالَه ابن األعرابي.  ويقال: جاَء بمال  ِرب س 

؛ وهي الدواهي، قال العّجاج يمدح عبد الملك بن مروان:  -بالضم-ِجئ َت بأُُمور  ُرب س  وقال أبو زيد: يقال  : أي ِعَظام  س   وُدم 

ب ـِس  ويَف ِصلونَ  َد اللَـّ ب ِس  من  اللَّب َس بَع  ب ِس بَع َد الرُّ   األُُموِر الرُّ

ب َسة من النساء: القبيحة الَوِسَخة.  وقال ابن عبّاد: الّرِ
ي بَاس  : نَب ت  شديد الُحُموضة، ووَرقُه عريض.والّرِ

 واإلرتِباس واإلرتِباز: االختالط واإلكتناز في اللحم وغيره.
قوا. : أي َضعَُف حتى تفَرَّ بَثَّ ُرهم وار  بَسَّ ام  بَِساساً: إذا ذََهَب في األرض. وار  بَسَّ ار   وقال ابن األعرابي: ار 

بَِساس: الُمَراَغَمة و تِئ خار أيضاً.وقال ابن عبّاد: االر  ف، وهو االس   التََّصرُّ
ي بَاس. بِساس والّرِ  والتركيب يدل على الضَّرب باليدين، وقد َشذَّ عن هذا التركيب االر 

 ربتس

ب تَس بن عاِمر بن ِحصن بن َخَرَشة بن َحيَّة الطائي  .-صلى هللا عليه وسلّم-: َوفََد على النبي -رضي هللا عنه -الرَّ

 رجس

س  ج  َجَس -تحبالف-الرَّ : إذا َرَعَدت -بالضم-: الصوت الشديد من الرعد ومن هدير البعير، يقال: َرَجَسِت السماُء تَر 
َضت، وَسَحاب  راِجس ورّجاس، قال العّجاج يَِصف الَمناِزل:   وتََمخَّ

ُرسا َغيََّرها نِي َن أح  ُف الّسِ سا وُكلُّ   َعط  جَّ ُق الرُّ   َرّجاس يَُسو 

اس و  أيضاً، قال رؤبة:  -بكسر الميم-َرُجْوس وِمْرَجس وكذلك بعير َرج 

سـا وإن فُـو  ً   لَِقي َت العُلَج الرَّ ِعبا تَص  سا ُمس    ذا صاِهل  َشُمو 

تُ  سا َهَدر  ِكُت الُجُرو  راً يُس  بَاُخهُ   َهد  سـا والباِذخَ  بَخ  ُجو   الرَّ

ً -وقال رؤبة   يَِصُف األسد:  -أيضا

ـَرا ليسَ  وى َرّجاس   كما  س  لـه إالّ الـزئيَر أح  َد أح  ع    يَُرجُّ الرَّ

ّجاس  ً -والرَّ افاً لَرَجفانِه.-أيضا َي َرجَّ تِجاِسه واضطرابه، كما ُسّمِ ِجه أو الر  َي بذلك لَصوِت َمو   : البحر، ُسّمِ
 وقال ابن األعرابي: يقال هذا راِجس  َحَسن: أي راِعد  َحَسن.

جوس جوَسة  من أمرهم وَمر  ِرهم: أي في اخِتالط  وال تِباس.ويقال: هم في َمر   اَء من أم 
تَقى ذلك الماُء فَتُنَ أةُ حتى تَث وَر ثم يَس  َخُض الَحم  جاس: َحَجر  يَُشدُّ في َطَرف َحب ل ثم يَُدلّى في البِئ ر فَتُم   قّى البِئ ُر، قال: والِمر 

َن بــي   إذا ُمـو  ا َكـِري َهةً يَر  يَكَ   َرأو  جاِس في قَ  َرم    ع ِر الطَِّوي  بالِمر 

ُر قَع ِر البِئر وُعمِقها أو ِليُع   تِه قَد  داس: َحَجر  يُل قى في جوف البئر ليُع لََم بَصو  جاس والِمر  لََم أفيها ماء  وقال ابن األعرابي: الِمر 
مي بالِمرجاِس في البِئ ر، قال:   أم ال. والّراِجُس: الذي يَر 

لَي تُ  س  الّراِجـِس  فَبَلَّغَت ني  َدل وي في َصرًى ُمَشاِوِس  أد   بَع َد َرج 

الً     الَخنَافِـِس  عليِه ِجيَفُ  َسج 

س  ج  َجس  -بالكسر-والّرِ ِجس  -بالتحريك-والرَّ س ورَجس نََجس وَرِجس نَِجس؛ إت باع .  -مثال َكِتف-والرَّ س  نِج  القِذر، يقال: ِرج 
بِِث الشيطان يقول إذا َدَخَل الَخال -صلى هللا عليه وسلم-وكان النبي  ِس الَخبيِث الُمخ  ِس النِّج  ج  َِ َء: اللُّهمَّ إني أعوذُ ِبَك من الّرِ

 الرجيم، اللهم إني أعوذ بك من الُخبُِث والَخبَائِث.

جس: الَمأثَُم، ي تُقِذَر من العََمل. ويقال: الّرِ م  لكّلِ ما اس  ُس اس  ج  قاً(، قال األزَهري: الّرِ س  أو فِس  قال: َرِجَس وقوله تعالى: )ِرج 
َجسُ  َمُع ?َرَجساً  -الرُجُل يَر  ُجُس  -بالتحريك-مثال َسِمَع يَس  ُرمُ -وَرُجَس يَر   َرَجاَسةً: إذا َعِمَل عمالً قبيحاَ. -مثال َكُرَم يك 



ِسهم( أي ُكف راً إلى ُكف ِرهم. ساً إلى ِرج   وقال بعضهم في قول هللا تعالى: )فَزاَدت ُهم ِرج 
ُس: العمُل ا ج   لذي يؤدي إلى العَذاب والِعقاب.والّرِ

َس على الذين ال يَع ِقلون(: إنَّه الِعقاُب والغََضب، وهو ُمضاِرع لقوِلِه تعالى: )ِرج   ج  عَل الّرِ زاً من وقيَل في قَوِلِه تعالى: )ويَج 
ُد. وقيل معن ِد: األس  ين زاياً، كما قالوا لألز  ِدلَت الّسِ  اه اللعنةُ في الُدنيا والعذاب في اآلِخَرة.السََّماء(، ولعلَّهما لُغَتان، أُب 

ِجُسه: أي عاقَه. ُجُسه ويَر   وقال ابن عبّاد: َرَجَسه عن األمر يَر 
ِكُس، والنون فيه زاِئَدة ألنَّه ليس في الكالم فَع ِلل، وفي الكالم نَف ِعل، ولو ب نَر  م، وهو ُمعَرَّ ُمو  ِجس: هذا الَمش  ي َت بِه  والنَّر  َسمَّ

َشالً ألنَّ في األَرُجالً  ِلل  لَصَرف ناه، كما َصَرف نا نَه  ِرب، ولو كان في األسماء شيء على ِمثال فَع  ِرف ه، ألنَّه ِمث ل نَض  سماِء لم تَص 
ِجُس  لاَلً ِمث ل َجع فَر. وقال أبو ُعَمر: النِّر   لغة  في فَت ِحها. -بكسر النون-فَع 

ُجُل: إذا قَدََّر الماء بال َجَس الرَّ جاس، ِمث ل َرَجَس.وأر   ِمر 
. تََجَسِت السَّماُء: إذا َرَعَدت   وار 

َجفَان، ولَّما ُوِلَد النبي تِجاج: الرَّ تِجاس واالر  فَةً.-صلى هللا عليه وسلّم  -واالر  َرةَ ُشر  بََع َعش  تََجَس إي َواُن ِكس رى فََسقََطت منه أر   ار 
 وقد ُكتَِب الحديث بتماِمه في تركيب و ب ذ.

 يب يدل على اختالط.والترك

 رحمس

ماِحُس والقَُداِحُس: ُكلُّ ذلك من نَع ِت الجريء الشَُّجاع. َحاِمس والُحماِرس والرُّ  أبو عمرو: الرُّ

 رخس

س: من َرواة الحديث.  ُعت بَة بن سعيد بن َرخ 
. تُه: بمعنًى واِحد  ع َر وأرَخص  ُت الّسِ َخس   وقال ابن عبّاد: أر 

 ردس

دُ  ساً: إذا َرَمي تَُهم بَِحَجر، قال: َرَدسُت القوَم أر   ُسهم َرد 

ً  إذا ُدس    أخوك لَواَك الَحقَّ ُمع تَِرضـا   أخاًك بِعبء  ِمث ِل َعتّابِ  فار 

.  يعني: مثل بني َعتّاب 
َداس، قا َدس والِمر  ضاً أو َمَدراً بَشيء  ُصل ب َعريض يقال له الِمر  ُس َدكَُّك حائطاً أو أر  د   ل العّجاج: وقال الخليل: الرَّ

دُ  َدسا يُغَّمِ زاً ِمر  ً  وهاَمةً   األعداء َجو  ِكبا َدسـا وَمن   ُمفَر 

 وقال رؤبة: 

داس   هناك دانا ِمَدق  ِمر    ِمر 

ُت الَحَجَر بالَحَجِر أرِدُسه  د س: أن تضِرَب حجراً بَحَجر  أو صخرة بصخرة حتى تَكِسَرها، تقول: َرَدس  وقال ابن دريد: الرَّ
داس، وهو ِمفعال  من ذلك.وأرُدُسه َرد    ساء قال: ومنه اشتقاق اسم ِمر 

: له صحبة، وكان من المؤلَّفة قلوبهم، وهو عباس بن ِمرداس بن أبي عاِمر بن -رضي هللا عنه-وعباس بن مرداس السُّلَمي 
ثة بن ُسلَيم بن منصور بن ِعكِرمة بن َخَصفة   بن قيس َعيالن.جارية بن عبد بن عبس بن ِرفاعة بن الحارث بن بُه 

ً -والِمرداس  أس، قال الِطرماح يَِصف ناقَتَه: -أيضا  : الرَّ

نِ  بِجانِب  ُشعَب النََّسا منها األعالي نََزت َحَرة  َزبُو   َصف حِ ِمط 

داِس  إذا  ُمغَّمضاِت اللَّيل عنـهـا تَُشقُّ  نِ  اطََّرقَت  بِِمر   َرُعو 

عون: ُدُس به: أي تدفع، والرَّ ك. أي ِبرأس  تَر   المتحّرِ
س، قال رؤبة:  ُدو  يس: أي دفوع، وكذلك الرَّ  ورجل ِرّدِ

سـا إذا ُدو  سا ذا  أَمرَّ الَمن ِكَب الـرَّ ِن والَخيّاَطةَ اللَُّطو  ك    الرُّ

سـا وكاِهالً  َكة  َهـُرو  ً  القَي نَ   ذا ِبر   َحِمـي سـا منه َحِمسا



 ويقال: ما أدري أيَن َرَدَس به: أي أين ذََهَب به.
 والُمَراَدَسة: الُمَراماةُ.

 وقال ابن عبّاد: تََردََّس الشَّيء من مكانه وتََرّدى: بمعنًى واِحد.
ء. ِب شيء  بَشي   والتركيب يدل على َضر 

 رذس

 قُب ُرَس وروِذس. وروِذس َمقَابَلَة اإلسكندرية على ليلة  منها. -رضي هللا عنه-روِذس: جزيرة ببالد الروم. وَغَزا معاوية 

 رسس

: إبتداء الشيء، ومنه َرسُّ الُحّمى وَرسيُسها. قال َعب دة بن الطَّبيب العَب َشمّي:  سُّ   أبو ُعبَيد: الرَّ

َرتِهـا فََخاَمرَ  جيعِ ِذك  َب من تَر 
بولُ  َرسٌّ   القَل  ُن منِك َمك   لطيف  وَره 

ً   َكَرّسِ أخي الُحّمى إذا َغبََرت   َرس   بَهُ منـهـا يوما  يلُ َعـقـابِـ تَأوَّ

ها، وقال رؤبة:  ُل َمس ِ  وُهما أوَّ

سـا وُجلِّ  َسُب السَّـُدو  تَِمعُ   لَي ل  يُح  سا يَس    الّساري به الُجُرو 

 ً َن أو َهَماِهما ِهر     َرِسي سا يُس 

ة:   وقال ذو الرمَّ

ِر َميَّةَ يَب َرحُ  َرِسي سَ   َغيََّر النَّأُي الُمِحبِّـيَن لـم أِجـد   إذا   الَهوى من ِذك 

.  وأتانا َرسيس  من َخبَر، وهو الَخبَر الذي لم يَِصحَّ
ِسي ُس: العاقِل الفَِطن.  وقال أبو عمرو: الرَّ

سيُس: الشيء الثابت.  والرَّ
: البئر المطويَّة بالِحجارة. سُّ  والرَّ

( ُرِوَي أنَّه ّسِ َحاُب الرَّ ُس: اسم بئر  كانت لبَِقيّة من ثمود، قال هللا تعالى: )وأص  : أي َدسُّوه  فيها.والرَّ ه في بِئر   م َكذَّبوا نبيَُّهم وَرسُّو 
َسي ُس  ، وكذلك الرُّ د  : اسم واد  ِبنَج  سُّ  ، قال زهير بن أبي ُسلمى: -مصغَّراً -والرَّ

نَ  َرة   بََكر  َن بُسح  تََحر  ّسِ كاليَدِ  فَُهنُّ   بُُكوراً واس   للفَمِ  ووادي الرَّ

 وقال زهير أيضاً: 

يِ عاف  مناِزلُـه  َطلَل  كا ِلَمن سُّ منه فالرسيس فَعَاقِلُه َعفا  لَوح    الرَّ

ُت بِئراً. ُت َرّساً: أي َحفَر   وَرَسس 
ُت بينهم، وهو من األضداد، قال ابن فاِرس: وأيَّ ذلك كان فإنَّه إثبات  : اإلصالح بين الناس، واإلفساد أيضاً، وقد َرَسس  سُّ والرَّ

 عداوة أو موّدة.
َكت وقال الليث: ال سُّ في القوافي: حركة الحرف الذي بعد أِلف التأسيس، نحَو َحَرَكة عين فاِعل  في القافية كيَف ما تحرَّ رَّ

: صرف الجزء الذي بعَد أِلف التأسيس. وقال الُحذّاق: هو فتحة قبل  سُّ َحَرَكتُها جاَزت وكانت َرّساً لأللف. وقال أيضاً: الرَّ
، ألنَّ ما قبَل األِلف ال يكون إالّ مفتوحاً، التّأسيس، وقد َذَكَرها الخليل و ّسِ ميُّ يقول: ال حاجة إلى ِذكِر الرَّ األخفَش. وكان الَجر 

، وهذه حركة ال يَجوُز عندهم أن  تكو بيهَ على ما تَل َزم إعاَدتُه، فإذا فُِقَد أَخلَّ َن غير الفتحة، وهذا قول  َحَسن، إذ  كانوا أوقَعوا التَّش 
 ِذكِرها فيما يَل َزم.فال حاَجة إلى 

تُه. ُت الَميَِّت َرّساً: قَبَر   وّرّسس 
َف أمورهم.  وَرسَّ فالن َخبََر القوم: إذا لَِقيَُهم وتَعرَّ

ث به نف َسه. ومنه حديث إبراهيم بن يزيد النََّخِعي أنَّه قال: إن كانت الليلة لَتطو ُل َعلَيَّ وفالن  يَُرسُّ الحديث في نَف ِسه: أي يَُحّدِ
ُث به الخاِدَم" أي اُستَذِكر الحديَث بذلك. وقال ح ُث به الخاِدم. قوله "أَُحّدِ َشِمُر: قيل تى أل قاُهم، وإن ُكنُت ألُرسُّه في نفسي؛ وأَُحّدِ

تَِدئُه، يِصف تهالَُكه على الِعلم وأنَّ  َره؛ ولم يُِرد أب  ُده وأُعاِود ِذك  ليلته تطول عليه لمفاَرقَتِه أُرسُّه: أُث ِبتُه. وقال الفّراء: أي أَُرّدِ
" هي الُمَخفَّفَة من الثقيلة، والالم فاِصلَة بينها وبين النافية. ِر فيه، و"إن   أصحابَه؛ وتشاُغلَه بالِفك 

َجَمة؛ أو َمَسة والبَر  ه  ّسِ والنَّّسِ والرَّ َعة، فقال له: أِمن  أهِل الرَّ من أهل النجوى  وفي حديث العّجاج: أنّه َدَخَل عليه النعمان بن َزر 



َت والشكوى؛ أو من أهل الَمحاِشد والَمخاِطب والَمراتِب؟ فقال: اصلََح هللا األمير؛ بل َشرٌّ من ذلك كله أجَمع، فقال: وهللا لو َوَجد  
: َرسَّ بين القوم: إذا أف َسَد؛ ألنَّه إث بات للعداوة، أو  ِمن: َرسَّ الحديَث في نفِسه: إذا إلى َدِمَك فاَكِرش  لََشِربَت  البطحاء ِمن َك. هو ِمن 

َف أموَرُهم؛ ألنَّه يُث ِبت هُ بذلك في معِرفَ  : َرسَّ فالن َخبََر القوم: إذا لَِقيَُهم وتعرَّ ِته، وقيل: هو ِمن قوِلِهم: حّدثها به وأث بَتَه فيها، أو ِمن 
ت م؛ ألنَّ  و  منه؛ والُمراد: التعريض بالشَّ : أي ذَر  َض بالقَول يأتي ببَع ِضه دوَن ُكلِّه. ِعندي َرس  من َخبَر   الُمعَّرِ

: أَخَواِن. زُّ سُّ والرَّ  والرَّ
سَّة  َكَمة.-بالفتح-وقال ابن األعرابي: الرَّ  : الساريَة الُمح 

سَّة   : القَلَن ُسَوة، وأنَشَد: -بالضم-والرُّ

عاَمه أفلَحَ  ِخُل فيها وُرسَّة    َمن كانت له ِثر   هاَمه   يُد 

عامَ  َسة: قَلَن ُسَوة توَضع على الهاَمة.الثِّر  ُسو   ة: المرأة. وقال ابن عبّاد: األر 
ّسى   : الهضبة.-مثال قولهم: شاة  ُربّى-وقال غيُره: الرُّ

اَح  َهَرةِ نََسب ِكنانة: َولََد عمرو بن الحاِرث بن ماِلك بن ِكنانَة: الفاِكهَ والنَّوَّ ر-وقال ابن الَكل بّيِ في َجم  ُمه نَص  ُخَم  -واس  والشُّر 
ساِرس بن السَّكران بن واِفد بن هاِجر بن ُعَري نَة بن وائلَة بن الفاِكه بن عم ماِحِس بن الرُّ  رو.وَعب ساً؛ منهم عبد الرحمن بن الرُّ

وَن. َن الَخبَر: أي يَتََسارُّ  ويقال: هم يَتََراسُّو 
وى قول ُحَميد بن  َرَس البعير: أي تمكَّن للنُّهوض. ويُر  ر  وَرس   يَِصُف بعيراً:  -رضي هللا عنه-ثَو 

َرسَ  َره ثم َوَرامَ   في ُصّمِ الَحصى ثَِفنَاتُهُ  وَرس  مـا بَسلمى أم   َصمَّ

َك؛ وقيل: أثََّر. َحَص: َحرَّ َحَص، وهذه الرواية أكثر وأشَهر، قال أبو عمرو: َحص   ويُروى: وَحص 
نا مع رسول هللا  -رضي هللا عنه-ع والُمَراسَّة: الُمفاتََحة. وفي حديث َسلََمة بن األكوَ   -صلى هللا عليه وسلّم-أنَّه قال: قَِدم 

ل َح حتى مشى بعُضنا إلى ب نا الصُّ ِرِكي َن راسُّو  تَقَي نا، ثم انَّ الُمش  نا.الُحَدي بِيَّةَ، فَقَعَد على َجبَاها فََسقَي نا واس  َطلَح  ، فاص   عض 
.  والتركيب يدل على ثبات 

 رطس

طس: الضَّرب بباطن الكف.ابن دريد: ا  لرَّ
َطَست  عليِه بالِحجاَرة: تَطابََق بَع ُضها فوق بعض.  وقال ابن عبّاد: أر 

 رعس

ُس: االرتعاش واالنتفاض، قال:  ع   الرَّ

َرفيُّ  عَِّس  والَمش  ِطن    في األُكّفِ الرُّ تَسـي بَمو  ِبُط فيه الُمح   يُن 

   األنـفُـِس  نِطافَ  بالقَلَِعيّاتِ 

َعَسان: تحريك الرأس من الِكبَِر، وأنشد ِلنَْبهان: وقال أ  بو عمرو: الرَّ

بُـوا أرادوا َم فَي َد وقَرَّ َعسُ  لحىً   َجالئي يَو   وُرؤوساً للشَّهاَدة تَر 

نـي َسيَع لَمُ    بأكناِف النَُّضي ِض َحبَل بَسُ  أِري ب    َمن  يَن وي َجالئي أنَـّ

ُت في المش ي أ يَاً ضعيفاً من إعياء  أو غيِره.وقال الفّراء: َرَعس  َعُس: إذا َمَشي ُت َمش   ر 
ُجُف رأُسه من النُّعاس، قال رؤبة:  ُعوس: الذي يَر   والرَّ

تُ  سـا َعلَو  ُعـو  ِضُع الرَّ يَدُ   حيَن يُخ  سـا أغ  عُـو  تَهُ النَـّ قي َمو   يَس 

سا من ِد الَكرى ُكُؤو  ِهي  ل تَس      ُطو 

مَ  يَِد النَّو   ؛ وذلك أنَّه يُِلي ُن األعناق حتى تَِمي َل.أراَد باألغ 
ُك رأَسها إذا َعَدت نشاطاً. وقال ابن عبّاد: ناقَة  رَ  س  أيضاً: وهي التي يرِجُف رأُسها ِمَن الِكبَر، والتي تَُحّرِ : أي وناقة  َرُعو  س  ُعو 

ع اليََدي ن والقواِئم.  َسريعَة َرج 
َن  ح  َرع وس وَرّعاس: إذا كان لَد  ةِ َعّراصاً شديَد االضِطراِب.وُرم   الَمَهزَّ

َطِرب في َسي ِره. ِله، وقيل هو الُمض  ِعي س: البعير الذي تَُشدُّ يَُده إلى ِرج   والرَّ
َعُس  ُجُل الَخسيُس القَّشاُش، والقَّشاُش الذي يَلتَِقُط الطعاَم الذي ال َخي َر فيه من -بكسر الميم-وقال ابن األعرابي: الِمر  : الرَّ



 زابِل.الم
لََمة بن ِهشام:   وقال ابن عبّاد: ناقَة  راِعَسة: أي نشيطة، قال الُكَمي ت يمدح َمس 

واِعسا ونَصُّوا  الناَس قد مالَت  إأليَك ُطالُهمُ  أرى   إليَك الواِسجاِت الرَّ

اج يَِصف سيفاً:   وأْرَعَسه: أي أْرَعَشه، قال العج 

عاِس يَميِن الُمؤتَلـي يُذري ةَ ُخضُ   بإِر  تَلـي مَّ  الّداِرعِ َهذَّ الُمخ 

قَ  ِب الِمن َجلِ  ُسو      الَحَصاِد بغُُرو 

 .-بالشين الُمعَجَمة-ويُروى: بإِرعاش 
تِعاد. ِتعاش واالر  تِعاس: االر   واالر 

 والتركيب يدل على الضَّع ف.

 رغس

غاس، قال رؤبة يمدح أباَن بن الوليد البَ  ع: أر  ُس: النَّع َمة، والَجم  غ   َجلّي: الرَّ

يا في ثََراهُ البُـّؤاس   كالغيثِ  غاس   تََراه  يَح    َمن ُضوراً عليه األر 

.  البُّؤاس: الفقراء، جمع بائس 
غ ُس: الخير والنَماء والبََركة، يقال رؤبة يمدح أباَن بن الوليد البََجلّي أيضاً:   والرَّ

تُ  سـا َدَعو  ةِ القُـدُّو  سـاَمن  ال يَ  ُدَعاءَ   َربَّ الِعزَّ  ق َرعُ النّاقُو 

ُغوسا حتى َهَك الَمر      أراني َوج 

جوَساَء ِمن أمِرِهم: أي في اختالط  والتباس. جوَسة  ِمن أمِرِهم وَمر  غوَسة  ِمن أمِرِهم وَمر   ويقال: هم في َمر 
د .  وقال الليث: امرأة  مرغوَسة: أي َولُو 

غوس: كثير الَخي ر.  وَرُجل  َمر 
   فََرَغَسهم هللا: أي َكثََّرُهم وأنماُهم، وكذلك هو في الَحَسب وغيِره، قال العّجاج: ويقال: كانوا قليالً 

ِس  حتى نا بَع َد َسي ر  َحد  تََضر    َرغ س  في نَِصاب  َرغ ِس  إمامَ   اح 

ـِس  َملَّّكهُ   تَـع ـِس  ساَس بغَـي رِ  َخليفَةً   اللـهُ بـغَـي ر نَـح 

ثََر له فيه، قاله األموي. ومنه حديث النبي وكذلك هو في النَِّصاب، وهو األ صلى هللا عليه -صل، ويُقال: َرَغَسهُ هللاُ ماالً: أي أك 
؛ أيَّ أ-وسلّم ، فلّما َحَضَرت هُ الوفاةُ قال: أي بَنِيَّ ر  ر  وجاَء َعص  ب  ُكنُت لكم؟ : أنَّ رُجالً َرَغَسهُ هللاُ ماالً وَولَداً؛ حتى ذََهَب َعص 

قُوني قالوا: َخي َر  . قالوا: نعم، قال: إذا ُمتُّ فََحّرِ وى: فأحِرقوني-أب ، قال: فََهل أن تُم ُمِطي ِعيَّ ويروى: -حتى تدعوني فحماً  -ويُر 
ُت ُحَمَمةً  ر  -حتى إذا ِصر  ني في البَح  ُرو  رِّ -ثم اذ  فَه في البَح  فَه في البَّرِ ونِص  ُروا نِص   لئن  قََدَر لعلّي أِضلُّ هللَا، فوهللاِ  -ويروى: ثم اذ 

به أحداً من العالَِمين، فَفَعَلوا ذلك، فأَمَر هللاُ البَرَّ فََجَمَع ما فيه وأ بَنّي َعذاباً ال يُعَذِّ ، هللاُ َعلَيَّ لَيُعَذِّ َر فََجَمَع ما فيه، فقال: ُكن  َمَر البَح 
لَ  يَتِِك يا َرّبِ وأن َت أع   ُم، فَغَفََر هللاُ له.فكاَن، فقال: ِلَم فَعَل َت هذا؟ فقال: من َخش 

ُم نَف َسه. ِغُس الذي يُنَعِّ  وقال ابن عبّاد: يقال: الُمر 
. : أي واِسع  َغس  ِغس  وُمر   وَعي ش  ُمر 

تاَلنَه. َغَس فالن  فالنا: أي اس  تَر   ويقال: اس 
 والتركيب يدل على بركة ونماء.

 رفس

فِ  فُس: َرف ُس الدابَّة، يقال: َرفََس يَر  س.ابن دريد: الرَّ ِله، ودابّة َرفُو  ك ُض ِبِرج  فُُس َرف ساً: وهو الرَّ  ُس ويَر 
ِر. ِل في الصَّد  ج  َمة بالّرِ ف َس: الصَّد   وقال الليث: الرَّ

َكيِه. وقال غيره: يجوز أن  ُل البعير باركاً إلى ِور  فَاس: اإلباض، وزاَد ابُن عبّاد: الذي يَُشدُّ به ِرج  تَقَّ وقال ابُن فاِرس: الّرِ منه  يُش 
تُه بالِعراس َورَ  تُه بالِعكاس وَعَرس  تُه بالِعقال وَعَكس  تُه باإلباض وَعقَل  فَاس كما يقال: أبَض  تُه بالّرِ تُه بالِركاس الفعل فيقال: َرفَس  َكس 

فار وَخطَ  تُهُ بالّسِ تُهُ بالِحجام َوَسفَر  تُه بالِكعام وحَجم  تُه بالِحجاز وَسنَف تُهُ بالِسناف َوَكعَم  تُهُ وحَجز  تُهُ بالِزَمام وَكَمم  تُهُ بالِخطام وَزَمم  م 
فاق. تُهُ بالِهجار َوَرفَق تُهُ بالّرِ تُهُ بالِعران وَهَجر  تُهُ بالِخشاش َوَعَرن   بالِكمام وَخَشش 
فَاس أي من َرفس الدابَّة.  وقال ابن دريد: يقولون عند البيع: بَِرئ ُت إلَي َك من الرُّ



 رقس

قَس   ثَ  -َمر   : شاِعر.-دمثال َمر 
. : لَقَب  قَس   وَمر 

قَس   ، أََحد بني معَن بن َعتُود، شاِعر، ثم أَحُد بَني ُحيَّيِ بن -بفتح الميم والقاف والسين غير ُمعَجَمة-وقال اآلِمِدّي: َمر  : طائيٌّ
جوَزة :   َمع ن، واسمه عبد الرحمن، القائل في أُر 

ـبـا تَقَاَرَعت   بـاقَ  قَِراعَ   َمع ن  قِراعاً ُصل  ِسنوَن الضَّر  م  يُح   و 

با تَرى ع الغاُلَم الشَّط  و  بـا إذا  لدى الرَّ  أَحسَّ َوَجعاً أو َكـر 

بـا َدنا داُد إالّ قُـر  سَ   فَـمـا يَز  باِء القَت   تََمرُّ با الَجر   ُجر 

 فإن كاَن وزنُهُ َمْفعاَلً فهذا موِضُع ِذكِرِه، وإن كان فَْعلاَلً فتركيب م ر ق س.

 ركس

ِله على آِخِره. ك س: قَل ُب الشيِء على رأِسِه وَردُّ أوَّ ُس: َردُّ الشيِء مقلوباً. وقال الليث: الرَّ ك   الرَّ
ك س  س. ومنه حديث ابن مسعود -بالكسر-والّرِ ج  الغائَط،  -صلى هللا عليه وسلّم-أنّه قال: أتى النَّبيُّ  -رضي هللا عنه-: الّرِ

ثَةَ فأَمَرني أن آتيِه بثالثَةَ أح و  ثَةً فأتيتُه بها، فأَخذَ الحَجَرين وألقى الرَّ ُت الثاِلَث فلم أِجده، فأَخذ ُت َرو  ُت َحَجَرين وال تََمس  ، فََوَجد  جار 
ِجي ع من َرَجع تُه ساً ألنَّه ُرِكَس من حال  إلى حال، وهو فِع ل  بمعنى َمف عول، كما أنَّ الرَّ َي ِرك   .وقال: إنَّها ِرك س. ُسّمِ

ً -ك س والرِّ   : الكثير من الناس.-أيضا
تَِكس َمَكانَه، وإن كان ت بَقََرة فهي وقال الليث: الّراِكس: الثور الذي يكون في َوَسِط البَي َدِر حيَن يَُداس؛ والثِّيران َحَوالَيِه فهو يَر 

 راِكَسة.
، قال النابغة الذبياني:   وراِكس: واد 

َواِجعُ  تانيأ  أبي قابوَس في غيِر ُكن ِههِ  َوِعي دُ    وُدوني راِكس  فالضَّ

  وقال الُكَمْيت يمدح َمْسلََمة بن ِهشام: 

َر وجاَوَزت   أرى َل ِمص   فََراِكـسـا َكفَّي َك الَجري بَ  مواِهبُ   النِّيَل يَسقي أه 

 : -رضي هللا عنه-وقال العب اس بن ِمرداس 

ماءَ  َم داِرسا ألس  بََح اليَو  م  أص  َرحانَ إالّ رَ  وأقفَرَ   َرس   فَراِكسا ح 

ِسيَّة: فِرقة بين النصارى والّصابئين. وفي حديث النبي  ُكو   -رضي هللا عنه-أنّه أتاه َعِدّي بن حاِتم  -صلى هللا عليه وسلّم-والرَّ
، فقال له رسول هللا  باعَ وهو ال يَِحلُّ لك، : انََّك تأُكُل ا-صلى هللا عليه وسلّم-فَعََرَض عليه اإلسالَم، فقال له َعِدي إنّي من ِدي ن  لِمر 
": أي من أهِل دين. وِسيَّة. "من ِدي ن  ك   إنك من أهل  دين  يقال لهم الرَّ

م الَجَمل إلى ُرس غ يَِده، فَيَُضيِّق عليه؛ فيبقى رأُسه ُمعَلَّقَاً ِليَِذلَّ  َكاُس: َحب ل  يَُشدُّ في َخط   .وقال ابن عبّاد: الّرِ
ّكاَسة  َكاَسةوقيل: ال-قال: والرَّ  : وهي ما أُدِخَل في األرض كأنَّه اآلِخيَّة على اآلري.-ّرِ

َكَسهم( أي نَكََّسهم وَردَُّهم في ُكف ِرِهم.  وقوله تعالى: )وهللاُ أر 
يُها؛ فإذا اجتََمَع وَضُخَم فقد نََهَد. َكَسِت الجاِريَة: إذا َطلََع ثَد   وقال ابن األعرابي: أر 

تََكَس فالن في أمر كان ق  د نَجا منه: أي ان تََكَس َوَوقََع.وار 
تََكَس  ً -وار  َدَحَم. ومنه حديث النبي -أيضا : يأتي على الناس زمان َخي ُر الماِل فيه َغنَم تأُكُل من الشََّجِر -صلى هللا عليه وسلّم-: از 

َرُب من ألبانِها ويَل بَُس من أصوافِه َدِحم.وتَِرُد الماَء، يأُكُل صاِحبُها من لُُحوِمها ويَش  تَِكُس بيَن َجراثيم العََرب. أي تَز   ا، والِفتَن  تَر 
ِله على آِخِره.  والتركيب يدل على قَل ِب الَشيء على رأِسه وَرّدش أوَّ

 رمحس

حاِمُس والُحماِرُس والقَُداِحُس: كل ذلك نعت الشجاع والجريء. وقال ابن األعرابي كذلك. ماِحُس والرُّ  أبو عمرو: الرُّ
ساِرس، كان على ُشرطة َمروان بن محمد.وُرماِحُس:  ماِحُس بن الرُّ ماِحُس بن عبد العُّزى بن الرُّ  من األعالم، وهو الرُّ

ماِحُس: األسد.  والرُّ



 رمس

ُمُسه  ُت عليه الَخبََر أر  َم َجبَلَة:  -بالضم-َرَمس  س وقُتَِل يَو  تَنَو  نَتِه َدخ  تُه، قال لقيط بن ُزراَرة في اب  ساً: َكتَم   َرم 

سُ  يا تَنَو  موسُ  إذا  لَيَت ِشعري عنِك َدخ   أتاِك الَخبَُر الَمر 

ِلقُ   َعـروسُ  بَل تَميُس إنَّها ال  القروَن أم تَـمـيس أتَح 

ِلُك أبيها. ت قُرونها حيَن بَلَغَها َمه   فََجزَّ
ساً: إذا َدفَن تَه، وبه ُسمِّ  ُمُسه َرم  تُه أر  س: مصدُر َرَمس  م  ُمُس اآلثاَر أي تَدفِنُها، ثم وقال ابن دريد: الرَّ يَت الرياح َرَواِمس، ألنَّها تَر 

س. ساً، والجمع أرماس وُرُمو  َي القبُر َرم   َكثَُر ذلك في كالِمِهم؛ فُسّمِ
َر ثالثمائة سنة-وروي أنَّ ُعبَيد بن ساِريَة قَِدَم على معاوية  أعَجُب ما فسألَهُ عن أشياء فقال:  -رضي هللا عنه، وكان َعبَيد قد ُعّمِ

ُت معهم، حتى إذ ا واَروه َرأيتُه أنّي نََزلُت بَحي  من قُضاَعة، فََخَرجوا بِجناَزةِ َرُجل  من ُعذرة يقال له ُحَريث بن َجبَلَة، فََخَرج 
ي تُها قبل ذلك:  ِرفاِن، ثمَّ تََمثَّل ُت بأبيات ِشع ر  ُكنُت ُرّوِ نَاَي تَذ   ان تَبَذ ُت جانِباً من القوِم وَعي 

َماَء َمـغ ـرورُ  يا  وَهل يَن فَعَن َك اليوَم تَذكـيرُ  اذ ُكر    قَل ُب انََّك من أس 

َت بالُحّبِ ما تُخفيه من أحد   قد   َجَرت بَك إطالقاً َمحاضيرُ  حتى  بُح 

 لنفِسَك أم  ما فيِه تـأخـيرُ  َخي ر    أُُموراً فما تَدري أعاِجلُهـا تَبغي

تَق ِدرِ  َضـيَنَّ بـهِ هللاَ َخيراً و فاس  ُر إذا داَرت َميَاسـيرُ  فَبينَما  ار   العُس 

ً  وبينما ُء في األحياِء ُمغ تَبِطـا ُس تَع فُوهُ األعاصيرُ  إذا  الَمر  م   هَو الرَّ

 قَرابَِتِه في الَحّيِ َمسـرورُ  وذو  الغَريُب عليِه ليَس يَع ِرفُـهُ  يبكي

ـُرهُ  حتى  أيَّمـا حـال  َدهـاِري رُ  رُ والدَّه    كأن لم يكـن إالّ تَـذَكُّ

ي تُها ُمنذُ  َمُع ما أقول: يا عبد هللِا من قائُِل هذه األبيات؟ قلُت: والذي أحِلُف بِِه ما أدري؛ قد ُرّوِ ، فقال رجل إلى َجنبي يَس   زمان 
الغريُب الذي َوَصَف تبكي عليه. فَعَِجب ُت ِلما َذَكَر في  قال: قائلها هذا الذي َدفَناه آنِفاً؛ وانَّ هذا ذو قرابَِتِه أَسّر النّاَس بَِموتِِه وانَّكَ 

ُزبانيُّ األبياَت في ِرواية ِشعِرِه والدي صاَر إليه من قوِله، كأنَّه كان يَنُظُر إلى قَب ِره، فقُلُت: إنَّ الباَلَء ُمَوكَّل  بالَمن ِطِق. وأنَشَد الَمر  
نَهَ الُمَهلَّبي، وَرواها غيُره لعُ   ش  العُذ رّيِ.أبي ُعيَي 

ُس  م  ً -والرَّ  : تُراب القَب ِر، وهو في األصل َمصَدر.-أيضا
 والَمرَمس: موضع القبر، قال: 

َمسي أو فـي يَفَـاع   َخف ض   تُ   َمر    هاَمتي في رأ ِس قَب ري تَُصّوِ

 وقال ابن دريد: الَمْرَمس: القبر بعينه، وأنشد: 

َمس  مدفونُ  وَخليلي   في َمر 

س، أي ُمستَوياُ مع وجه األرض، فإذا ُرفَِع عن وجه األرض في وقال ابُن شُ  م  َميل: إذا كان القبر مدموماً مع األرض فهو الرَّ
س.  السماء فال يقال له َرم 

مَّ  ياح اآلثار: إذا َدفَنَتها، قال ذو الرُّ واِمس والّراِمسات: دوافِن اآلثار، يقال: َرَمَسِت الّرِ  ة: وقال ابن دريد: الرياح الرَّ

ُسـوم الـدَّواِرس ألَم وى  تَسأِل اليوَم الـرُّ  وهل تَدري الِقفَاُر البَسابِس بُِحز 

ن َحلَّها أو كم انقضـى متى ُد ِممَّ واِمس من  العَه  ت عليها الرَّ   الدَّهِر ُمذ  َجرَّ

 وقال النابغة الذبياني: 

قَت   عليهِ   َمَجّر الّراِمساِت ذُيُولُها كأنَّ  َوانِعقَِضيم  نَمَّ   هُ الصَّ

ُمُس اآلثار كما يُر   واِمس: الطَّير التي تطيُر بالليل، قال: وكلُّ دابَّة  تخُرُج بالليل فهَي راِمس  تَر   َمُس الَميِّت.وقال ابن ُشَميل: الرَّ
فع والتَّسنيم. سا. والمعنى: النّضهي عن تشهيِر قبِره بالرَّ  وفي حديث الّضّحاك: ارمسوا قبري َرم 

تُه بحجر إذا َرَميتَه به.وقال ا مس: الرمي. يقال: َرَمس   بن عبّاد: الرَّ
 : ُمُس: واد  ِلبَني أَُسيِّد، قال المّرار بن سعيد الفَق عَِسيُّ  والتَّر 

د  ُمـع ـِشـبِ  وكأنَّ  ُحلَنا بَِوه  ُمِس  بَِمنَا  أر    ُعنَي َزةَ من َمِفي ِض التَّر 

َزأهُ عن الغُس ل من الَجنَابَة. وعنه واالرتِماس: االغِتماس، ومنه حديث عامِ  تََمَس الُجنُُب في الماِء أج  ر بن َشَراحيل الشَّعِبّي: إذا ار 
تَِمَس.  أيضاً: أنَّه َكِرهَ للّصائِم أن يَر 
 والتركيب يدل على تغطية وَست ر.



 رمنس

ه وأُمُّ النعمان . المنذر بن روماِنس: شاِعر من َكل ب بن َوبََرة، ورومانِس أُمُّ  بن المنذر هما أَخواِن ألُم 

 روس

ساً: إذا مشى متبختِراً، وراَس يَريُس َري ساً أيضاً. س: َمصَدر راَس يروُس َرو  و   ابن دريد: الرَّ
 وبنو راِئس: بطن  من العرب.

تََملَه. ساً: إذا َجَمعَه واح  س: فِعل  ُمَماُت يقال: راَس السَّيل الغُثاَء يَُروُسه َرو  و   قال والرَّ
ُس: الكل الكثير.و و  َد. قال: والرَّ ساً: إذا أَكَل وَجوَّ  قال ابن األعرابي: راَس يروُس َرو 

. ء  : أي رُجُل َسو  ء  ُس َسو   وقال ابن عبّاد: انَّه لََرو 
ل-وُرَوي س  ُمه محمد بن المتوّكِ َرمّيِ.-مصغّراً، واس   : من القُّراء، من رواة يعقوب بن اسحاق الَحض 

ة   س: أُمَّ ِك. وَرو   من األَُمم، ِبالَدهم ُمتاِخَمة للصَّقاِلبَة والتُّر 
لي:  عََم، قال أبو ِحزام غالب بن الحارث العُك  تَط  تَراَس: أي اس   واس 

 ً تَِري سا إذ    ِمن ابِن ِسـي د  أَُوي س   إتِّئابا فَنا ُمس    تَأّرى َعدو 

 رهس

ِس َسَواء ه س: الوطء الشديد؛ ِمثل الَوه  بََر بِه أبو ماِلك عن العرب.ابن دريد: الرَّ ساً، أخ  َهُسه َره   ، يقال: َرَهَسه يَر 
َوس  ه  َول-وقال ابن فارس: الرَّ  : األكول.-مثال َجر 

تََهَس الوادي: إذا امتألَ ماًء.  وار 
تَكَّتا وَضَرَب بعُضهما بعضاً. تََهَشت إذا اص  ال الّدابَّة وار  تََهس ِرج   وار 

تََهَس الَجراُد: َرِكبَ    بَعُضهُ بعضاً َكث َرةً.وار 

تََهَس القوم: إذا ازَدَحموا. ومنه حديث ُعباَدة بن الصامت وأخيه عبد هللا  : يوِشُك أن يكوَن خيُر ماِل -رضي هللا عنه-وار 
َراِب، وتأُكُل من َوَرِق الِقتاِد والبََشام، يأكل أهلها من  لُحماِنها، المسلم شاًء بين َمكَّةَ والمدينة، ترعى فوق رؤوس الّظِ

تَِهس: أي هو كثير الدَّواّبِ، قال:  حام، ورأساً يَر  تَِهُس: أي هي كثيرة الّزِ  ويَشَربون من ألباِنها، وجراثيم العرب تَر 

فُهُ فَـَرسُ  قد قَت  بَِجنِي ن  نِص  تَِهسُ  إنَّ   َطرَّ   الدَّواِهَي في اآلفاِق تَر 

تَِهُش" بالشين الُمع َجَمة.  ويروى: "تَر 
َك، قال العّجاج: وتَرَ  َض وتََحرَّ  هََّس: أي تََمخَّ

 ً با سا وَحكَّ   إذا ِدماُغهُ تََرهَّسـا َغض  راً فُؤَّ   أن ياباً وُخض 

: س  : أصبََح ِجل ُده غضبَةً واِحَدة، وفُؤَّ َر ُجَدِريّاً كثيراً َدَخَل بعضه في بعض  ُب: الغليظ، ومنه يقال للرجل إذا ُجّدِ ؛ فُعَّل  -قُطَّع   الغَض 
.-من الفأِس  ت  َضرَّ راً: يعني أضراَسه قد قَُدَمت  واخ   ، وُخض 

َطَربوا.  وقال ابن عبّاد: تََرهََّس القوم: أي اض 
ِء. تاِلء والَكث َرة وعلى الَوط   والتركيب يدل على االم 

 رهمس

َمس: أي مستور ال يُ  َراُر. وأمر ُمَره  َمَسةُ: الّسِ هَسَمةُ والدَّه  َمَسةُ والرَّ ه  ة من حديث الحّجاج ُذِكَرت في الرَّ ف َصح به ُكلِّه، والُحجَّ
 تركيب ر س س.

َمَسةُ: التعريض بالشَّت م. ه   وقال ابن عبّاد: الرَّ

 ريس



ً -ابن دريد: راَس يَريُس َري ساً  َملَة بن -وزاد غيُره: َريََسانا ساً، قال أبو ُزبَسد َحر  تِراً، ِمث ل راَس يروُس َرو  : إذا مشى ُمتَبَخ 
 ُمنذر الّطائّي يِصف أَسداً: ال

ا فَلَّما ُحِلِهم  يَِري سُ  تَقَّدى  أن  َرآُهم  قد تَـَوافَـو  َط أر    َوس 

ُن: قرية من قرى األُرُدن.  وَري ُسو 
ب ُط للشَّيء والغَلَبَة له. وهو يَِري ُسهم: أي يَع تَلي عليهم. ي ُس: الضَّ  وقال ابن عبّاد: الرَّ

تُه فيه.وذََكَر ابُن فاِرس ِرئ ِره تركيب َرأس، وقد ذََكر  كيب، وموِضع ِذك   اَس السَّي ِف في هذا التَّر 

 سبس

 : من قُرى واِسط. ونََهُر سابَُس مضاف إليها.-مثال كابُل -سابُس

 سجس

َجُس َسَجساً: إذا تغيَّرَ  -بكسر الجيم-: مصَدُر قوِلِهم: َسِجَس الماُء -بالتحريك-ابن األعرابي: السََّجُس  يت: ماء  يَس  ّكِ . وقال ابن الّسِ
. : أي َكِدر   َسِجس  وَسِجي س 

َجِس وَسِجي َس األوُجِس  ها-ويقال: ال آتيَك َسجيَس الليالي وَسِجيَس األو  : أي أبداً. -بفتح الجيم وضّمِ  وَسِجي َس ُعَجي س 
وهُ في يَقََظة  وال َمنَام  َسِجي َس الليالي و ِلِد: وال تَُضرُّ األيّام. وَسِجي ُسها: آِخُرها، من السَِّجي ِس للماء الَكِدِر ألنَّه آِخُر وفي حديث الَمو 

ِر في الِقتال: عاِجس وُمتَ  ِس الليل وهو آِخُره، ويقال للُمتَأّخِ : تأكيد، وهو في معنى اآلِخِر أيضاً، من َعج  س. ما يَب قى، وُعَجي س  عَّجِ
 قال الشَّن فَري: 

  الليالي ُمب َسالً بالَجرائرِ  َسِجي سَ   نـيال أرجو َحيَاةً تَُسـرُّ  ُهنالك

 وقال آَخُر: 

تُ  ً  فأق َسم  َرةَ طائعا  ل سانـي ُعَجي س  ما أبَانَ  َسِجي سَ   ال آتي ابَن َضم 

 والس اِجِسي: َغنٌَم ِلبَني تَْغِلب، قال رؤبة يصف َغْيثاً: 

ـَدرِ  كأنَّ  َزامُ   ما لم يُل ِقِه فـي الـَمـح  ِف الّسا أح  فَرِ ُصو    ِجِسّيِ األص 

: إذا كان أبيض الصٌّوف فَحيالً كريماً، قال أبو النَّْجم يَِصُف أسداً:   ويقال: َكْبٌش س اِجِسيُّ

بَسـا كأنَّ  فَسا بينَ   َكب شاً ّساِجِسيّاً أغ  يِِه ُمَجر    َصبِيَّي  لَح 

 ة: غنم الجزيرة لَربيعَِة الفََرس، قال الُحَطْيئة: ويُروى: "ِقْرِميلي اً أْدبَسا" ويروى: "ُمَكْرَدسا". وقيل الس اِجِسي  

ُد فيُكـم   أتَب كي ِل الّساِجِسّيِ  فََمن    أن  يَُساَق الفَه    يَب كي أله 

قَي ات:  ب ِسْيْستَان، قال ُعبَيد هللا بن قيس الرُّ  وسِجْستَان: بلد، وهو معرَّ

هـا نََضرَ  ُظماً َدفَنُو  تانَ   هللاُ أع     الطَّلََحاتِ َطل َحةَ  بِسِجس 

 : بلد بين َهَمذاَن وأب َهَر.-بالكسر -وِسَجاسُ 
ِدي ُر. ِجي ُس: التَّك   والتَّس 

 سجلطس

َن هذا؟ فقالت: ِسِجالّ  و  .ابن دريد: ذََكروا عن األصَمعّيِ أنَّه قال: سألُت َعجوزاً عندنا ُروِميَّةً عن نََمط  فقلُت: ما تَُسمُّ  ُطس 

 سدس



ِر والعَِشي ر.ُسد ُس الشيِء وُسَدسُ    ه: جزء من ِستَّة، وكذلك السَِّدي ُس، كالعُش 
. : لغة في َسِجي س ُعَجي س  ي َس ُعَجي س   ويقال: ال آتيَك َسد 

: إذا أتَت  عليها السنة السادسة.  وشاة  َسِدي س 
ً -والسَِّدي ُس  ب  من الَمكاِكي ِك يَُكاُل به التمر.-أيضا  : َضر 
د ُس  بَعَةً وتَِرَد الخاِمَس، قال العّجاج يَِصُف باِزالً: في أظ   -بالكسر-والّسِ  ماء االِبِل: أن تَن قَِطَع أر 

ِس  وَرَمالنِ   من طول َجذ عِ العَف ـِس  كأنَّه َد الِخم  ِس بَع    الِخم 

د ِس  ِس  والّسِ د   بـفَـأ ِس  من أقطاِرهِ  يُن َحتُ   أحياناً وفوق الّسِ

نُّ قبل -بالتحريك-والسََّدُس  الباِزل، يَستَوي فيه الُمذَكَّر والمؤنث، ألنَّ اإلناث في األسنان ُكلِّها إالّ السََّدَس والسَِّدي َس : الّسِ
د، قال منظور بن ِمس حاج:  ، مثال أَسد وأُس  ع السَِّدي ِس: ُسُدس، مثال َرغيف وُرُغف. وجمع السََّدِس ُسد س   والباِزل. وَجم 

َطه فَطافَ  ُق َوس  ِس  منها في البَواِزلِ  يَُخيَّرُ   اكما طاَف الُمَصّدِ  والسُّد 

.  واَِزار  َسِدي س  وُسَداِسيٌّ
ُس   : أبو قبيلة.-بالفتح-وَسُدو 
ُس  دي: -بالضم-والسُُّدو   : الطَّي لََسان األخَضر، قال األف َوه األو 

ـِعـر   والليل تَـش  س   من  كاألَّ ماِء ُمس    دونِه لوناً َكلَوِن السُُّدو 

س وكان األص .-بالفتح-معي يقول: السَُّدو  ي لََسان   : الطَّ
س    : اسم رجل، قال رؤبة: -بالضم-وُسُدو 

سـا وُجلِّ  َسُب الّسـُدو  تَِمعُ   لَي ل  يُح  سا يَس    الّساري به الُجُرو 

. ِس؛ إالّ الذي في َطيِّئ  ، والصََّواُب على العَك  : َغِلَط األصمعيُّ ميُّ والمازنيُّ  قال الَجر 
ُس بنوقال  ، وقال ابن حبيب: في تميم َسُدو  ّمِ ُس التي في َطيِّئ  بالضَّ ُس التي في بني َشي بان بالفَتح، وُسُدو  داِرم  ابن الَكل بّيِ: َسُدو 

س بن َشيبان بن ذهل بن ثعلبة بن ُعكابة بن صعب بن  بن ماِلك بن حنظلة بن مالك بن زيد بن مناة بن تميم، وفي ربيعة: َسُدو 
ُس بن أصَمع بن أُبَّيِ بن ُعبَيد بن َربيعَة بن نصر بن سعد بن علي بن بك ر بن وائل، كالهما بفَت ح السين. قال: وفي َطيِّئ  ُسُدو 

س ابن أصمع النبهاني فقال:  ر على خالد بن َسُدو   نبهان، بالضم. ونزل امرؤ القيس بن ُحج 

ساِمثِل بَيِت  بِبَي ت    ما ُكن َت ُمف تَِخراً فَفاِخر إذا   بَني َسُدو 

ؤساَء فـيهِ  ببَيت   ً   تُبِصُر الرُّ سـا ال تُناَزعُ أو   قِياما  ُجلُو 

 وقال آَخر: 

ِس  طويالً   شاَء َربِّي كاَن أي ُر أبـيُكـمُ  فإن   كأي ِر الحاِرِث بن َسُدو 

 وكان للحارث أَحد  وعشرون ذََكراً.
ُس   يِصف األُُشَر:  : النِّي لَن ُج، قال امرؤ القيس-بالضم-والسُُّدو 

نُـهُ  َمنَابِتُهُ  ِس ولَـو  كِ   مثُل السُّـُدو    السَّيَاِل فهو َعذ ب  يَِفي ضُ  كَشو 

ُدُسُهم  ُت القوَم أس  ِدُسهم -بالضم-وَسَدس  ُس -بالكسر -: إذا أَخذ ُت ُسُدَس أمواِلِهم، وأس  -: إذا كنُت لهم ساِدساً، والمصدر فيهما: السَّد 
 .-بالفتح

َدَس  ساً.وأس  ُجُل: إذا َوَرَدت  إبِلُه ِسد   الرَّ
: وذلك في السنة الثامنة. باِعيَة، قال ابن فارس  نَّ بعد الرَّ  وأس َدس البعيُر: إذا أل قى الّسِ

، وقد ُذِكَر على اللفظ في تركيب س ت ت. لُه ِسد س  : أص  تُّ  والّسِ
س  س والسُُّدو  س.والتركيب يدل على العدد، وقد َشذَّ عنه السَُّدو  س وُسُدو   وَسُدو 

 سرس

 السَِّرُس والسَِّري س: الذي ال يأتي النساء، قال ذلك ابن األعرابي، وأنشد: 

نَطِ  يا م  َسِرس  َعنَط  َوطِ  ليس  ُربَّ قَر  ش  وال بأذ    بُِجع ُشو 

 بن المنذر الطائي :  الُجْعُشْوٍش: النحيف الضامر، وقال أبو ُعبَيد: السَِّرْيُس: الِعن ِْيُن، قال أبو ُزبَيد حرملة

ِلُمني السَِّري سُ  بِمالي  َحق ّ ُمؤاساتي أخاُكـم أفي   ثم يَظ 



 وأنشد ابن دريد: في باب فَْعلَِلْيل: 

بَـِسـي سـا يا   أع مى ُمق عَداً َسِري سا وعاشَ   لَيتَهُ لم يُع َط َهل 

   الِكي سا يَُضمَّ الواِرثونَ  حتى

 ذي ال يولَد لَهُ، ويروى: "الشَِّرْيُس" باإلعجام؛ وهو الظاِلم المنيع السي ء الُخلُق.وقال األصمعي: السَِّرْيُس: ال

ل  َسِرس  وَسِري س  بَيُِّن السََّرِس: إذا كان ال يُل ِقح، وجمع السَِّري ِس: ُسَرَساء وِسَراس  . ويقال: السَِّري س: -مثال ُكبَراء وِكبار-وفَح 
 الضعيف.

 س: الَكيِّس الحاِفظ لما في يََدي ه.وقال أبو عمرو: السَِّري  
ُجُل  . وَسِرَس: إذا ُعنَِّن عن امرأِتِه.-بالكسر-وقال ابن األعرابي: َسِرَس الرَّ ل   : إذا ساَء ُخلُقُه. وَسِرَس: إذا َعقََل وَحُزَم بعد َجه 

س  س-وَسُرو  لُها إباِضيَّة.-ويقال َشُرو   : بلدة من نواحي أفريقيَة أه 
َحف ُمسَ  س وُمص  ز.-بفتح الراء الُمَشدََّدة-رَّ  : أي ُمَشرَّ

 سلس

وقيل: ابن َسلََمة، وقيل: ابن -: الَخي ط الذي يُن َظم فيه الَخَرز األبيض الذي تَل بَُسه اإلماُء، قال عبد هللا بن ُسلَيم -بالفتح-السَّل س 
 يَِصُف فََرساً:  -َسِلي َمة، واألّول أصح

ِف أعلى َمر   فتراهُ  عُو  ِس  من ُحب لَة   كَصفائح    قَب  كالَمش   وُسلُـو 

س. وقال غيره: السَّل س الشَّن ف، قال حميد بن ثور الهاللي  رضي -وقال ابن عبّاد: السَّل س: القرط من الُحلّيِ، والجمع: ُسلُو 
 يصف امرأةً:  -هللا عنه

ل ِس  ُمتََكفِّتُ   َرشـأ  تُـراقِـيُه وبِعَي ِنها شاِء كالسَّ   األح 

 ف األحشاِء َخميُصها.أي لطي
 وشيء  َسِلس: أي ليِّن.

 وفََرس  َسِلس الِقياد: أي ُمنقاد، بيَن السَِّلِس والسَّالَسة.
ِسُكه. تَم  ل: إذا كان ال يَس   وفالن َسِلس البَو 

ِلبّيِ، قال مهلهل للحا  رث بن عبّاد: والسَِّلس: فرس كان لبني تغلب، وقال أبو النَّدى: كان ِلُمَهل ِهِل بن ربيعة التَّغ 

َكب   ِلِس  ار    نَعَاَمةَ أنى راِكُب السَّ

 : ذَهاُب العَقل، والَمْسلوس: الذاِهُب العقل، وقد ُسِلَس، قال رؤبة: -بالضم-والسُّالُس 

لُوسا ذاكَ  في الَكِلَب الَمس  ً   وأش  يِي سـا َكيّا ِم النّاِر أو تَخ   بَوس 

نَق   ِسُل التَّن ـفـيسـا بِِمخ    النَُّزا والُمت َرَف الِعت ِريسا بعد  ال يُر 

َرسَ  حتى    الشَّريسا يُِذلَّ األش 

لَُس َسلَساً: إذا َذَهَب كَربُها، فهي ِمس الس، ويقال لما َسقََط منها: السَّلَُس.  وقال ابن عبّاد: َسِلَسِت النخلةُ تَس 
ً -قال: وَسِلَست الَخَشبَة   َسلَساً: إذا نَِخَرت وبَِليَت. -أيضا

َكت الدَّينوري: السَِّلَسة: ُعشبة قريبة الشَّبَه بالنَِّصّيِ إالّ أنَّ لها َحبّاً َكَحّبِ السُّل ِت، وإذا جفَّت كان لها َسفاً يتط وقال ايَر إذا ُحّرِ
تَزُّ في العُيون والمناِخر، وكثيراً ما تُع مي الّسائَمةَ، ومنابِتُها السُُّهول. هام، تَر   كالّسِ

لََست النخلة  ِلسوأس  ُرها.-بغير هاء -فهَي ُمس   : إذا تناثََر بُس 
ِلس أيضاً: أي أخَدَجِت الولد قبل تمام األيّام. لََسِت الناقةُ فهي ُمس   وأس 
ليس: التأليف لما ألَّف َت من الَحل ي ِسوى الَخَرز.  وقال ابن عبّاد: التَّس 

 ويقال: َسلََّس لي بُِحقِّي.
 : -روى ألبي قاِلبَةويُ  -فأما قول الُمعَطَّل الُهذَلي

تَِضُم الفَقَاَر ُمَسلَّسُ  وأفَلُّ   تُن ِسني ُحبَّ القَتُوِل َمَطارد   لم   يَخ 

يِه. وقال أبو عمرو: ُمَسلَّس: ُمَرصَّع، والَمَطاِردُ  بِه فأراد: ُمَسل َسالً؛ فَقَلََب، أي: كأنَّ فيه مثل السالسل من ِفِرن ِده وَوش  : ِسهام  يُش 
.بعضها بعضاً. و لَُس، ويُروى: هل يُن ِسيا ُحبَّ  يُروى: ُملَس 

 والتركيب يدل على سهولة في الشيء.



 سلعس

سُ  س -َسلَعُو  س وقََربُو   : بلدة وراء َطَرسوس غزاها المأمون.-مثال َطَرُسو 

 سلمس

بِيجان، على ثالثة أيّام من تبريز.-بالتحريك-َسلََماُس   : مدينة مشهورة بأَذر 

 سنبس

، قال زيد الَخيل الّطائي ِسن بِس: أبو حَ  ث بن َطيِّئ  َول بن ثُعل بن عمرو بن الغَو  ، وهو ِسن ِبس بن معاوية بن َجر  ي ّ من َطيِّئ 
 رضي هللا عنه: 

عُ   حولي جمُع أخَزَم بالحصى ويَق ِذفُ   وِسن بِـسُ  َسالماَن الُحماةُ  وَجم 

 -وهي أَُميَمة بنت عبد هللا بن الدُّول بن حنيفة بن لَُجيم-مُّ ِسن بِس وقال أبو عمر الزاِهد: السين في أول ِسن ِبس زائدة. ورأت أ
 في النَّوم قائالً يقول لها: 

ِت ِسن بِساً فأن بِسي إذا   َولَد 

ْنبُِس: السريع، وَسْنبََس: أي أسَرَع، وقال األعشى يَِصُف بقرة:   أي أسرعي. وقال ابن األعرابي: الس ِ

َساِدهـا يُش لي  ن بِِسيُّ القانُِص السِّ  فََصيََّحها  ِضَراًء بإِي 

 ورواية أبي عمرو: 

  تََسامى بإِي َساِدها ِضّراءً   لُطلوع الشروق فََصبََّحها

 وليس في هذه الرواية شاِهد.
ُس  س-وَسنَبُو  .-مثال َطَرُسو   : موضع ببالد الروم دوَن َسَمن ُدو 

 سنس

 : ريُّ بَغ الصُّو   من أصحاب الحديث.محمد بن ُسنَي س  أبو األص 

 سندس

ب  من ال يباج، والستَب َرق: غليظه. وقال الليث: السُّن ُدُس: َضر  ( السُّن ُدُس: رقيق الّدِ تَب َرق  يُون قوله تعالى: )من ُسن ُدس  وإس  بُز 
 : ِعّزي. قال يَزيد بن َخذّاق العَب ديُّ  يُتََّخذ من الِمر 

سا لََديَّ   هل أتاها أنَّ ِشـكَّةَ حـاِزم   أال   وأنّي قد َصنَع ُت الشَُّمو 

ً  كأنَّ   حتى َشتَت  َحبَـِشـيَّةً  وداَوي تُها سـا عليها ُسن ُدسا  وُسـُدو 

 ولم يختلف أهل اللغة في أنَّهما معربان.

 سوس

ُس  ِسِه: أي من َطب ِعه.-بالضم-السُّو   : الطبيعة، يقال: الفصاحة من ُسو 
ُس: األصل، يقال: فالن من ُسو   ، قال رؤبة يمدح أباَن بن الوليد البََجلّي: والسُّو  ق  : أي من أصِل ِصد  ِس ِصد ق  ق  ومن تُو   ِس ِصد 



فَ  ِشَك التَّأ سيسـا َشرَّ ضَ   باني َعر  سا الَمح  داَ والَكري َم تُو   َمج 

سا إذا َن السُّو  تََصر      الُمِلّماُت اع 

س، الواِحدة سوَسة، وهو هذ ينََوري: السُّو  ُخُل عصيره في الدواء، وفي وقال الّدِ ا السوس المعروف الذي تُغَّمى به البُيُوُت، ويَد 
رابِيّاً فقال: نحن  ُعروقه حالوة شديدة، وفي فروعه مرارة، وهو من الشََّجر، وهو بأرض العرب كثير، قال: وَسأل ُت عنه أع 

يه الَمت َك، وهو عندنا كثير، ويجعلون ورقة في النبيذ كما يُج   تَّد.نَُسّمِ  عَل الّداِذيُّ فيَش 
ساً  ُس: دود  في الصوف والطعام، والّساُس: لُغَة  فيه، يقال: ساَس الطعام يََساُس َسو  ، وزاَد ابن عبّاد: َسِوَس، وزاد -بالفتح-والسُّو 

 يونُس في كتاب اللغات: ِسي َس.
ِجها. ُس المرأة وقُوقُها: َصد عُ فَر   وُسو 

ُس: من ُكَور األهوا ِس -صلوات هللا عليه-ز، وفيه قبر دانيال والسُّو  ُل سور  ُوِضَع بعَد الطُّوفان سوُر السُّو  . وقال ابن المقفَّع: أوَّ
ُس بن سام بن نوح. تََر. وقال ابن الَكل بِّيِ: بَنَاها السُّو  ِس وتُس  َر السُّو  تََر، قال: وال يُد رى َمن  بَنى ُسو   وتُس 

ً -والسَّوس   وهنالك السُّوُس األقصى، وبين السُّوَسي ِن َمِسي َرةُ َشهَري ن. : بلد بالمغرب،-أيضا
ُس: بلدة بما وراء النهر.  والسُّو 

َسة: بلد بالمغرب.  وُسو 
فَزان بن َشِري ك لّما أغاَر على هجائنِه. َسة: فرس النعمان بن المنذر، وهي التي أخذها الَحو   والسُّو 

 وُسوِسيَة: كورة باألردن.
 : السَُّواس: داء  يأخذ الخيل في أعناقها فَيُيَبُِّسها.وقال ابن شميل

ب قد ساَس وسيَس -كاألمر من السياسة-ومحمد بن ُمسِلم بن ُسس   ِعيَّة ِسياَسة. وفالن ُمَجّرِ ُت الرَّ : من أصحاب الحديث. وُسس 
 عليه: أي أَمَر وأُِمَر عليه.

لُها.وقال أبو زيد: ساَسِت الشاةُ تََساُس َسَوساً: إذا َكثُ   َر قَم 
ً -والسََّوُس  ِل.-أيضا ج  َوِس وهو داء  يكون في َعَجِز الّدابّة من الِورك والفخِذ يوِرثُه َضع َف الّرِ  : مصدر األس 

ك وقال الليث: أبو ساسان: ُكن يَةُ ِكسرى، قال: َمن َجعَلَه فَع الَن قال في تصغيِره ُسَويسان. وفي حديث َسطيح  الكاهن: بعَثََك َملِ 
بَذَان. وقد ُكتَِب الحديث بتمامه في تركيب و ب ذ، وهو اسم  بن  َ تِجاس االيوان، وُخُموِد النِّيران، ورؤيا الُم ي ساسان، الر 

فَن دياَر الَمِلك. وأّما أبو األكاِسرة: فهو ساساُن األصغر بن بابَك ابن ُمَهر   َمَن بن إس  . وساسان األكبَر: هو ابن بَه  ِمش بن أعَجميُّ
َدِشي ر بن بابَك بن ساسان األصغر.ساسان ا  ألكبر. وأر 
: َجبَل  أو موِضع.-مثال َسَحاب  -وَسَواس   ، وقال ابن دريد: َسَواس   : َجبَل 

َف. بُب َن في يَنُو   وذاة السََّواسي: َجبَل ِلبَني َجع فَر. وقال األصمعي: ذاةُ السَُّواسي: ُشعَب  يَص 
ِرّماح يصف وقال الليث: السََّواُس: شجر، الواحدة ِلد، قال الّطِ : َسَواَسة، وهو من أفَضل ما اتُِّخذَ منه َزن د  يكون وارياً، وقَلَّ ما يَص 

ماد وآثار الديار:   الرَّ

َرجَ  هُ ِلَسَواِس َسل ـمـى وأخ  رِ   أُمُّ   الضَّنى َضِرِم الَجنينِ  ِلَمع فُو 

ـُمـهـا إالّ بـقـايا تَنَكَّدَ  نِ  ع  عنها َجَدا َهمِ  َعفا  َرس   َهتُـو 

، والضَّنى: النار بمنزلة الوَ  ه: َزن َدتُه، وَسل مى: أحد َجبَلَي َطيِّئ  ماد؛ ألنَّ فيه بياضاً وَسواداً، وأُمُّ َرُج: الرَّ  لَِد.األخ 
خ،  خ، له ِسنَفَة ِمثل ِسنَفَِة الَمر  : قال أبو زياد: من الِعَضاِه السََّواُس، شبيه  بالَمر  ي نََوريُّ وله شوك وال ورق له، وهو يُق تََدح وقال الّدِ

تََظلُّ تَحتَه، وقد تأكل أطراف عيدانه الدقيقة ا ناد، قال: ويَطول في السماء، ويُس  إلبل بَِزن ِده. قال: وقد َوَصف نا ذلك في باب الّزِ
ُخ والسََّواُس والَمن ُج، وهؤالء الثالثة ، فسألتُه عنه فقال: المَ -يُريد: السََّواسَ -والغنم. قال: وَسِمع ُت أعرابياً يقول: السََّواِسي  ر 

، وال  َج؛ وهو الذي يَُسّمى بالفارسية: البَاذاَمك  ، قال: وَسِمعُت من غيِره: الِمز  َوَرَق له، متشابهة، وقال الَمن ُج: اللوز الصغار الُمرُّ
َرة البَق ِل ُسلُب  عارية تُتََّخذُ منها ال الفُل، وهو من نبات الِقفاف والِجبال.إنَّما نباتُه قضبان ُحُمر في ُخض   ّسِ

، قال العّجاج:  ّنِ  والّساُس: القاِدح في الّسِ

لو مِ  تَج  ِحِل الُمقَصَّ   ال ساس  وال ُمثَلَّمِ  ُغُروبَ   بِعُوِد اإلس 

. لُه سائس، مثال َهار  وهائر  وصاف  وصائف   الّساس: الذي قد أُِكَل، وأص 
 وقال العّجاج أيضاً: 

َده ساسُ  ولم  حاِس لم يَُوشَّع  بالَكَدر  النُّ  صافي  النََّخر   يُخاِلط ُعو 

ُل النَّخر.  أي: أك 
. لُها، ِمث ُل ساَست   وقال أبو زيد: أَساَسِت الّشاة: إذا َكثَُر قَم 

هُ. ُسو   وأساس وه: أي َسوَّ
ر  يُخاِطب َس، قال ُزراَرة بن َصع ِب بن َده   العاِمِريَّة:  وأساَس الّطعام: أي ساَس، وكذلك َسوَّ

ِليّا قد عََمت ني َدقاَلً َحو  ً  نُفَايَةً   أط  سا ِريّا ُمَسّوِ  َحج 



َس الرجل أمور الناس ِ ه: -على ما لم يَُسمَّ فاِعلُه -وُسو   : إذا ُمل َِك أْمَرهم، قال الُحَطْيئةُ يهجو أُمَّ

 العُقُوَق من البَنينِ  ولَقّاكِ   هللا َشّراً من َعجوز   َجزاكِ 

َر بَِني ِك حتىسُ  لقد ِت أم  س  ِتِهم  ّوِ  الطَِّحينِ  أَدقَّ من تََرك 

ِت خطأ. س  ِت" بفتحتين، وقال الفّراء: َسوَّ س   ويروى: "َسوَّ
َل له وَزيََّن له. راً فََرِكبَه، كما تقول: َسوَّ َس فاُلن  لفاُلن  أم   وقال أبو زيد: َسوَّ

.والتركيب يدل على فساد في شيء وعلى ِجبِلَّة  وَخلِ   ي قَة 

 سهنس

: أي أفعلُه آِخَر كل شيء، وقال ثعلب: ال يقال هذا إالّ في المستقبَل، ال -بالرفع والخفض-الفّراء: أف عَُل هذا ِسِهن َساهُ وِسِهن َساِه 
.  يقال: فَعَل تُه ِسِهن َساه، وال فَعَل تُه آِثَر ذي أثير 

 سيس

ر. وقال أ ي َساُء: ُمن تََظُم فَقاِر الظَّه  داح ، الّسِ ُر، وهو ِفعالء  ُمل َحق  بِسر  ي َساُء من الفََرِس الحاِرُك؛ وِمَن الِحماِر: الظَّه  بو عمرو: الّسِ
.  وجمعُه: َسيَاِسيُّ

ر. ر وهي ما ارتَفََع من ثَبَجِ الظَّه  َدة الظَّه  ُدو  َساُء: قُر  ي   وقال األصمعي: الّسِ
 قال األخطل: 

رِ  على  بُـنـاَحَمل َت قَي َس بن َعي الَن َحر   لقد ِدِب الظَّه  َدو  يَساِء ُمح    يابِِس الّسِ

تَِدقَّة. ي َساءة: المنقادة من األرض الُمس  يت: الّسِ  وقال ابن السّكِ
ه. : أي على َحّدِ  وقال ابن عبّاد: يُقال َحَملَه على ِسي َساِء الَحّقِ
َس.  قال: وَسيَِس الطَّعاُم وَسئَس: ِمث ُل َسِوَس وأساَس وَسوَّ

َس.-والعامة تقول: ِسي سُ  -ي ِسيَةوسِ   : بلدة بين أنطاكيَة وَطَرُسو 

 شأس

، وقد يَُخفَُّف الهمز فيقال: شأ س  وشأ ز، قال العّجاج:   َشئََس مكاننا وَشئََز: أي َصل َب وَغلَُظ، فهو َشئ س  وَشئ ز 

ِس  إن   وا ِلِضراِس الضَّر  َمِهرُّ ِل بعدَ  ويَن ِزلوا  يَس   الشـأ ِس  بالسَّه 

 وقال أبو زبيد حرملة بن المنذر الطائي: 

ُدث  لها يَب َشع    الَهبُوِط َزنَاُء الحاِميَي ِن َمتى َشأ سُ   فَـَزعُ  بِواِرَدة  يَح 

َمع الشأُس َشئيساً  " أي يتضايق؛ كما يُن َشُغ بالشيء إذا َغصَّ به. ويُج   ، قال-مثال ضأن  وَضئين  -يَب َشع: يَِضق، ويُروى: "يَن َشغ 
 رؤبة: 

نِفات   بُِط الـشَّـِسـي سـا بُِمس  َشَب الشَّئي َسا من  تَخ  ى واألخ    الصوُّ

 كأن ه جعَل كلَّ َطَرٍف من األْخَشِب َشأْساً فَجَمَع لذلك.

: أخو َعل قََمة بن َعبََدة بن ناِشَرة بن قيس بن ُعبَيد بن ربيعة بن ماِلك بن زيد َمنَاة بن تَميم، وَعل قََمة هو القائل في َشأس   وشأس 
 :  يُخاِطب الَحرَث بن أبي َشِمر 

َت بنِع َمة   وفي بُ  ِلشأس  من نََداكَ  فَُحقَّ   ُكّلِ َحي ّ قد َخبَط   ذَنُو 

لََق عن َشأس  وكاَن قد َحبََسه. نِبَة، فأط   فقال: نَعَم وأذ 
َرة بن لَُكي ز بن أقصى وشأُس بن نهار بن أسَود بن َحريد بن ُحيَّي بن ِعَساِس بن حيَّي بن عوف بن سُ  َرة بن ُمنَبِّه بن نُك  ِد بن ُعذ  و 

ق العَب ِدّي الشاِعر. مّيِ بن َجديلَة، وَشأس هذا هو الُمَمزَّ  بن عبد القيس بن أقصى بن ُدع 
 وشأس: طريق بين َخيبَر والَمدينة على ساكنيها السالم.



 شحس

س  ي نََوري: أخبرني بعض أعراب ُعمان قال: الشَّح  من َشَجِر ِجباِلنا، وهو مثل العُتَِم ولكنه أطوَل منه، وال تُتََّخذُ منه الِقِسيُّ الّدِ
عَ.  ِلَصالبَتِه فإنَّ الَحديَد يَِكلُّ عنه، ولو َصِنعَت  منه الِقِسيُّ لم تُواِت النَّز 

 شخس

ق. وَمن ِطق  َشِخيس: متفا س: االضطراب واالختالف. وأمر  َشِخي س: أي ُمتَفَّرِ  ِوت.الشَّخ 
ِف. ُس: فَت ُح الِحماِر فََمه عند التثاؤب والَكر   وقال الليث: الشَّخ 
َت. َت: أي تََجهَّم  َخص  َت في الَمنِطِق وأش  َخس   وقال أبو سعيد: أش 

تُه  َخس  ً -وأش  تَب تُه.-أيضا  : اغ 
نانُه: إذا اختَلَفَت  وماَل بَع ُضها وسقط بعض من الَهَرم. وأنشد ابن ا طاةَ بن ُسَهيَّة: وتَشاَخَست  أس   ألعرابي ألر 

ً  بِنا هُ   مثُل َصد ع  إن  يُع َط شاِعبا بُهُ  يََدع   ُمتَشاِخسُ  وفيِه َعي 

تَوي. ِلَح فهو ُمتََمايِل ال يَس   أي: وإن أُص 
يت: تََشاَخَس ما بيَن القَوم: أي فََسَد.  وقال ابن السّكِ

ِرّماح  ُكُر َوِعالً: وتََشاَخَس الِحمار: ِمث ُل َشَخَس، قال الّطِ  يَذ 

ه وشاَخسَ  ُر حتى كـأنَـّ   ثيراِن الَكري ِص الضََّوائنِ  ُمنَّمِس  فاهُ الدَّه 

نانِِه الِكبَر، فبعضها طويل وبعضها ُمن َكِسر، حتى كأنَّ  ُر": يقول: خالََف بين أس  يت في قوله: "شاَخَس فاه الدَّه  ه وقال ابن السّكِ
س؛ وهو الُمتَغَيِّ  َوائُن: البيض، وقيل: التي ُعِملَت من الضأن.َكِري ص  ُمنَّمِ فَر القديم. وقيل: الضَّ  ر الُمص 

تَئِم. َت َصد عَ القََدحِ فَبَِقَي َغي َر ُمل 
َت: أي ما يَل   ويُقال للشَّعّاب: قد شاَخس 

قَتَي ن فُه: إذا اف تََرَق فِر   .وقال ابن دريد: َضَرَب الرجُل الرجَل على رأِسِه فتََشاَخَس قِح 
 وتشاَخَس أمر القَوم: إذا افتََرَق وتَبايَن.

 والتركيب يدل على اعوجاج وزوال عن نهج االستقامة.

 شرس

َرُس وَشِرس  بَيُِّن الشََّرِس والشََّراَسِة: أي َسيُِّئ الُخلُِق َعِسر  َشديُد الِخالِف، وأنشد الليث:   َرُجل  أش 

َسة   فََظل تُ  عُ  تَعَنّاها الِفراقُ  ف س  ونَ   ولي نَف ساِن نَف س  َشِري   َجُزو 

َرُس: الجريء في القتال.  واألش 
َملة بن المنذر الطائي يصف األسد:  َي بذلك لسوِء ُخلُِقه، قال أبو زبَي د َحر  َرُس والشَِّرُس: األسد، سّمِ  واألش 

مَ  ً  َجه  ساً َضي غَماً َشِرسا ُر ِحماهُ َغي ُر َمع رُ  ما  الُمَحيّا َعبُو    ورِ إن  يَُطو 

َرُس بن غاِضَرةَ   : له صحبة.-رضي هللا عنه-وأش 
ساء وَشَراس    :غليظة.-مثال َسراب وَزمان وَمكان-مثال َشنَاح  وَربَاع  وَحَزاب  وَشَراس   -على فَعَال  -وأرض  َشر 

َراُس  .-بالكسر-والّشِ َراس  ّبِ: إش  تُبُونَه في ُكتُِب الّطِ  : ِدباُق األساِكفَِة، ويك 
: ما قَولُك في ُعلَة بن -رضي هللا عنه-أنَّه قال لعمرو بن معدي َكِرب  -رضي هللا عنه-س: الشَّراَسة. ومنه حديث عمر والشَّري

ُد العشيَرة؟ قال: أعظُمنا ؟ قال: أولئك فواِرُس أعراِضنا وِشفاُء أمراِضنا؛ أَحثُّنا َطلَباً وأقَلُّنا َهَرباً، قال: فََسع  َخميساً وأكثُرنا  َجلد 
َخَرة؛ أكرمنا ئيساً وأشدُّنا َشِريساً، قال: فبنو الَحرِث؟ قال: َحَسَكة َمَسَكة، قال: فَُمراد؟ قال: أولئك األتقياء البََرَرة والَمَساعير الفَ ر

 قراراً وأبعَُدنا آثاراً.
 وناقةُ ذات َشِريس: أي َشِرَسة، قال: 

َرةُ بالغَِمـي ِس  قد َوِر  أنَّ   َعِلَمت َعم    ذو َشِري ِس أبا الِمس 

 والَن َشِريُسه: كقوِلِهم النَت َعريَكتُه.
مام. س: َجذ بَُك الناقة بالّزِ  والشَّر 



َك بالكالم. تُهما، وكذلك الرجل إذا أَمضَّ ُت الِجل َد والّراِحلَة: إذا َمَرس   وقال ابن عبّاد: َشَرس 
. َرس  َجَملُه: أي لم يَُرض  ولم يَُهن   ولم يُش 

ُس  ر  ِك، كالشُّب ُرم والحاجِ والشَُّكاعى والقَتَاِد، وأنشد ابن األعرابي: -ربالكس-والّشِ  : ِعَضاهُ الجبل، وهو ما َصغَُر من َشَجر الشَّو 

ِس  واِضعَة     تأُكُل ُكلَّ ِشر 

 : أي غليظ، قال: -بالفتح-ومكان َشْرس 

ِس  إذا   أُنيَخت بَِمكان  َشر 

ي نََورّي: الشََّرُس  دَّة.-بالتحريك-وقال الّدِ َرس الدَّهر: أي بالّشِ ِك. قال: ومن أمثال العََرب: عثَر بأش   : ما َصغَُر من َشَجر الشَّو 
ساء: السحابة الرقيقة البيضاء.  والشَّر 

 : إذا تََحبََّب إلى الناس.-بالكسر-وقال ابن األعرابي: َشِرَس 
ِس. ر   وَشِرَس: إذا دام على رعي الّشِ

ُس   : الَجَرُب في مشاِفِر األبِل، وإبل  َمشروَسة.-الضمب-وقال أبو عمرو: الشُّر 
ُرُس َشَراَسة، وانَّه لََشِرس األكل.  وقال أبو زيد: الشَّراَسة: ِشدَّة أكل الماِشيَة، يقال منه: َشَرَست  تَش 

دَّة في معاملة الناس، يقال: ناقة  ذات ِشراس. َراُس: الّشِ  والُمَشاَرَسة والّشِ
ُم: إذا تَعَاَدوا.وقال ابن فاِرس: تَشَ   اَرَس القَو 

 والتركيب يدل على ِخالف الَخير في جميع فُروِعه.

 شسس

. قال الَمّرار بن ُمنِقذ: -بالفتح-الليث: الشَّسُّ  س  ل بَة التي كأنّها َحَجر  واِحد، والجمع: ِشَساس  وُشُسو   : األرض الصُّ

تَها هل  َعبَقُـر   ي  تِب َراك  فََشسَّ  بين  َعَرف َت الداَر أم أنَكر 

بِّي.  د الضَّ َهَرة: الرواية: "فَُشّسى"، وِمي َزانُه ُجلّى. واألُولى ِروايَةُ الُمفَضَّل بن ُمَحمَّ وقال أبو وقال أبو عمر في فائت الَجم 
 :  ِحَماس 

 من ِحلَـق  ِدَخـاِس  سابِغَةً   َسي في وترى ِلبـاسـي َعلَيَّ 

َساِس  كالنَّه ي     َمع لُّواً بذي الّشِ

ً -ويُْجَمُع   ، قال رؤبة يَِصف اإلبِل: -مثال ضأٍن وَضئين-على َشِسْيٍس  -أيضا

نِفات   بُِط الشَِّسي سا بُِمس    تَخ 

: الشَّثُّ للشجرة.  والشَّسُّ
. : أي ناِحل  ساً. ورجل  شاس   وَشسَّ الشَّيء: إذا يَِبَس، ُشُسو 

 والتركيب يدل على اليُب ِس الشديد.

 شطس

، قال رؤبة: -بالفتح-ُس الليث: الشَّط    : الدَّهاُء والِعل ُم به، وانَّه لََرُجل  ُشَطِسيٌّ

ليما ويَع تَلي  يَف َهُم التَّف ِهيما بُِشَطِسّي     بالَكِلِم التَّك 

: الُمْنَكُر الماِرُد من الِرجال. وكذلك: رجٌل ذو أشطاس، قال:   وقيل: الشَُّطِسيُّ

  ولَّما يَب لغوا أش طاسي َعنّي  أيُّها الّسائُل عن نُحاسـي يا

ا واِغالً، وأنَشَد أبو تُراب:  ا راِسخاً وإم  ام: َشَطَس في األرض: إذا َدَخَل فيها إم   وقال عر 

َل األِحبَِّة تَق َطعُ  نَوىً   ِلعَي نَيَّ راِمق  َشَطَست  بِـهِ  تَُشبُّ  بَة  َوص    َغر 

َسة  ِن عَ -بالضم-والشُّط  ُس: : الِخالف، يُقال: أغ  ُس: الُمخاِلف ِلما أُِمَر. وقال األصمعي: الشَُّطو  َسَك. والشَُّطو  َستََك وُشط  نّي ُشط 
، وهو الُمخاِلُف؛ عن أبي عمرو، قال رؤبة:   الذّاِهُب في ناِحيَة 



مَ  سا والَخص  لََق َمر  َمِري سا َكدُّ   ذا األُبَّهِة الشَُّطو    الِعدى أخ 

 ْخلََق ال يُؤث ُِرْوَن فيه.أي: يَُكدُّ أعدائي َجباَلً أ

 شكس

ُس  م  أو يَوَمين؛ وهَو الُمَحاُق، قال: -بالفتح-أبو عمرو: الشَّك   : قبل الِهالل بيَو 

َردَ  ِس  أو  مَ   َمع ن  وُخَوي ت  أم  م  َشك ِس  يَو    الثَّالثاِء بِيَو 

اء: َشِكٌس؛ مثال َكتِف، وهو الِقياس-وَرُجٌل َشْكٌس   ُب الُخلُق، قال: : أي َصعْ -وقال الفر 

رُ  َشك س     َعبُوس  َعن بَس  َعذَوَّ

م  ُشك س   م  َصد ق  -وقَو  ق  وقَو   َشكاَسة. -بالضم-، وقد َشُكَس -ِمثال َرُجل  َصد 
ً -والشَِّكُس  يَُس، ألَدُّ -أيضا ، : البخيل. وقال أبو األسَود الدُّؤليُّ وَوَصَف َرُجالً فقال: عليُكم فالناً فانَّه أل يَُس أه  ، َشِكس  َضبِس   ِمل َحس 

. تَزَّ ِطَي اه  ، وإن  أُع  تَزَّ  إن  ُسئَل أَرَز، وإن  ُدِعَي ان تََهز، ويروى: إن  ُسئَل ار 
ُم: إذا تَعاَسروا ف تَِلفون َعِسرون ال يَتَِّفقون، وقال ابن دريد: تََشاَكَس القَو  ي بَي ع  أو وقوله تعالى: )ُشَركاُء ُمتَشاِكُسون( أي ُمخ 

 رًى.شِ 
 وقال األزهري: الليل والنهار يَتَشاَكسان: أي يختَِلفان.

 وشاَكَسني: أي عاَسَرني.

 شمس

ة:  مَّ ساً، كما قال ذو الرُّ ، كأنَّهم َجعَلوا كلَّ ناحيَة  منها َشم  س  َمع على ُشُمو  ُس: تُج   الشَّم 

يَة  أف ضى بها لَ  كأنَّها  الِجي ِد واللَّبّاُت واِضَحة   بَّراقَةُ    بَبُ َظب 

 :  قال ماِلك األْشتَر النََّخِعيُّ

هُ  َحِميَ  ِس  َوَمَضانُ   الَحِدي ُد عليهـم فَـكـأنَـّ ق  أو شعَاعُ ُشُمو    بَر 

غيُرها: ُشَمي َسة.  وتَص 
َس، ونَصَّ أبو َعلّي  في التذِكَرة على ترك الصَّرف في عبد َشمس للتعريف والتأنيث، وفَ  ت العرُب َعب َد َشم  َرَق بينه وبين وقد َسمَّ

؛ س  ُمه َشم  ِكه. وأُضيَف إلى الشمس من السَّيّارات التي كانوا يعبُُدونها، ال إلى َصنَم  اس  َد في التخيير بين الصَّرِف وتَر  كعبد  َدع 
 مناة وعبِد يغوث وعبد العُّزى.

َي عَ  َل ّمنء ُسّمِ س، وذكر ابُن الَكل بي: أنَّ أوَّ ُمهُ َشم  َساً ومن األصنام َصنَم  اس  ُجَب بن يَع ُرب، وَذَكَر: أنَّ َشم  س: َسبَأُ بن يَش  ب َد َشم 
 َصنَم  قَديم، قال جرير: 

تَلَجِ األباِطحِ فاف تَِخر أنتَ  َوة  وَصِمي مِ  من  اب ُن ُمع  َس بِذر    َعب ِد َشم 

َمُل على الّضرورة. وقال ابن األنباري: تقول: روفاً يُح  ع ِر َمص  س  يا فَتى، فتؤنُِّث الِفع َل، وال  وما يَِجيُء في الّشِ قد أتَت َك َعب ُد َشم 
َس للتأنيث والتعريف. ري الشَّم   تُج 

م  ُمضاف  ثالثةُ َمذاِهب: إن  ِشئَت نََسب َت إلى األ بَة إلى كّلِ اس  ، ألنَّ في النِّس  س  َعب َشِميٌّ ولى منهما، كقوِلَك: والنِّسبة إلى َعب ِد َشم 
؛ إذا نَسَ   ب َت إلى َعبِد القيس، قال: َعب ِديٌّ

لَة   وهم َدعـا َعَطَست َشي باُن إالّ  فال  َصلَبوا العَب ِديَّ في ِجذُعِ نَخ   بأج 

؛ إذا نََسب َت إلى عبد الُمطَِّلب. وإن ِشئَت أَخذَت من ِلبِيٌّ األّول حرفين  وإن ِشئَت نََسب َت إلى الثاني إذا ِخف َت اللّب َس فقُل َت: ُمطَّ
بَ ومن الث ؛ في النِّس  َشِميٌّ باعّيِ؛ ثُمَّ نََسب َت إليه، فقُل َت: َعب َدِريٌّ وَعب قَِسيٌّ وَعب  َت االسم إلى الرُّ ِة إلى عبد الدار اني حرفين؛ َوَرَدد 

 :  وعبد القيس وعبد شمس، قال عبد يَغوث بن وقّاص الحارثيُّ

َحكُ  َشِمـيَّة وتَض  ً لم ترى قَبلي  كأن  منِّي َشي َخة  َعب    أسيراً يمانيا

لُهُ َعبُّ شمس: أي حبُّ شمس؛ وهو ضوؤها؛  س بن سعد بن زيد َمنَاة بن تميم فانًّ أبا عمرو بن العالء يقول: أص  وأما َعب َشم 
 والعين مبّدلة من الحاء، كما قالوا في َعبِّقُر  وهو البََرُد، وقد تَُخفَُّف، قال: 



ِس بادَ  إذا ساً َعُب الشَّم  ِلها والجاِرِميُّ  إلى  َرت  ما َرأت َشم   َعـِمـي ُدهـا َرم 

"، وقال ابن األعرابي: اسُمه ِعبُء الشَّمِس  ُهِميُّ "، ويروى: "والُجر  َرت  ُل، أي هو نَظيرها -بالهمزِ  -ويروى: "َشمَّ ، والِعبُء: الِعد 
َء الشمس لُها. وَعب  ً  -وِعد  ِل.-أيضا ِل والعَد   ، كالِعد 

 وشمُس: عين ماء.
: موضع.وعيُن شَ  س   م 

 وبَنو الشَّمس: بطن من العرب.
 وأما قول تأبََّط َشّراً: 

د  من ثَـنـائي فـقـاِصـد   إنّي ه  ِس بن ماِلك به  لَم  ِق َشم  د    الب ِن َعّمِ الّصِ

ُجِل فقط، كَحَجر  في أنَّه َعلَم  ألب ها قال انَّه َعلَم  لهذا الرَّ ي أوس؛ وأبي ُسلمى في أنَّه َعلَم  فانَّه يُروى بفتح الشين وضمها، فَمن ضمَّ
 ألبي زهير؛ الّشاعرين، واألعالم ال ُمضايَقَةَ فيها.

. س  ، ونََدب بن ُشم  س  ، ونحَو بن ُشم  س  ، وُحّداُن بن ُشم  س  ، وَمع َولَة بن ُشم  س   وُعقاةُ بن ُشم 
َسة  ِط كاَن بع-وقال غيره: الشَّمسُ -وقال ابن دريد: الشَّم  ب  من الَمش  نَه. قال: : َضر  تَِشط   ُض نساء الجاهليَّة يَم 

تََشط تِ  فَِلـي فام  ِس  اتِ   النَّو  ي ِت بَِشم   وُعلِّ

ِس  والِجي دَ  اءِ   الَكفَّ بالِحن وَخَضب تِ   بِـَور 

ُس: َضرب  من القالئِد.  والشَّم 
قَاَدة  بَطَرِف النِّي   َستان: ُمَوي َهتَاِن في جوف عريض، وهو قُنَّة  ُمن  ِر؛ نِي ِر بَني غاِضَرةَ. وقال ابن األعرابي والفّراء: والشَّم 

ِس. َدو   الشَُّمي َستاِن: َجنَّتاِن بازاِء الِفر 
 : له صحبة.-رضي هللا عنه-وثابِت بن قيس بن َشّماس 

لهم. ِلُق َوَسَط رأِسِه الِزماً للبيعة. وهذا َعَمُل ُعُدو  وقال ابن دريد: فأما  وقال الليث: الشّماس من رؤوس النَّصارى: الذي يَح 
َمُع على َشَماِمَسة. ، ويُج  ض   َشّماُس النَّصارى فليس بعربي َمح 
 والشَّّماِسيَّة: محلة بدمشق، وموضع قريب من رصافة بغداد.

ِمُس  ُمُس ويَش  س  وأنشد: -وزاد ابن دريد: َشِمَس؛ بكسر الميم-وَشَمَس يوُمنا يَش   : إذا كان ذا َشم 

ِري شاِمسُ  وفيهنَّ   قنـا بُـاللَةكان فينا إذ لَحِ  فلو ُم العَبُو    واليَو 

ة يَِصف الظُّعَن:   وقال ذو الرم 

َوُق ارتَمى أِلف نَ  ي ِف شاِمسُ  به  اللِّوى حتى إذا البَر    باِرح  راح  من الصَّ

نً  ً   أنَّ الِقن َع كانَت ِنطـافُـهُ  وأب َصر   وأنَّ البَـق ـَل ذاو  ويابِـسُ  فََراشا

ـَد مـا ل نَ تََحمَّ  نَِة بَـع   حابِـسُ  حتى ما عن الِعدِّ  تََصيَّف نَ   من قاعِ القَِري 

س  وُشُمس   َره، وَخي ُل ُشم  س: أي َمنََع َظه  ساً وِشَماساً فهو شاِمس وَشُمو  ُمُس ُشُمو  . ومنه -مثال ُخل ق وُخلُق-وَشَمَس الفََرُس يَش 
: مالي أراُكم رافِعي أيديِكم كأنَّها أذناُب خيل  -رضي هللا عنه-ه َسُمَرة بن ُجن ُدب الذي روا -صلى هللا عليه وسلّم-حديث النبي 

؛ اس كنوا في الصالة، ثمَّ َخَرَج علينا فََرآنا ِحلَقاً فقال: مالي أراَكم ِعِزي َن، ثُمَّ َخَرَج علينا فقال: أالَ تَُصفُّ  س  وَن كما تَُصفُّ ُشم 
. المالئكة عند ربها؟ قالوا: يا ر ّفِ وَن الصفوف األولى ويَتَراصُّوَن في الصَّ سول هللا وكيف تَُصفُّ المالئكة ربَّها؟ قال: يتمُّ

 قال النابغة الذبياني: 

س   ة   ُشم  ِلف نَ   َمَواِنُع كّلِ ليلِة ُحـرَّ   َظنَّ الفاِحِش الِمغ يَارِ  يُخ 

. ُس: فََرُس األسَوِد بن َشِريك   والشَُّمو 
س  ً -والشَُّمو   : فََرُس يَزيد بن َخذّاق  العَب دّيِ، وهو القائل فيها: -أيضا

سا لََديَّ   َهل  أتاها أنَّ ِشـكَّةَ حـازم   أال   وأنّي قد َصنَع ُت الشَُّمو 

ً  كأنَّ   حتى َشتَت  َحبَـِشـيَّةً  وداَوي تُها سـا عليها ُسن ُدسا  وُسـُدو 

ُس: فََرُس ُسويد بن َخذّاق  العَب دّي.  والشَُّمو 
ُس و ً -الشَُّمو  ي، وهو القائل فيه: -أيضا  : فََرُس عبد هللا بن عامر القَُرّشِ

ُس ناِجزاً بناِجزِ  جرى   الشَُّمو 

ُس: فََرُس َشِبي ب بن َجراد أحد بني الوحيد.  والشَُّمو 
يت  بذلك ألنها صعبة الُمرتقى. ُس: هضبة معروفة، ُسّمِ  والشَُّمو 

ُس: بنت أبي عاِمر الرّ  ُس: بنت مالك بن والشَُّمو  ُس: بنت عمرو بن حرام، والشَُّمو  ، والشَُّمو  اهب واسمه عبد عمرو بن َصي في ّ



ُس: بنت النعمان بن عاِمر األنصاريَّة. رضي هللا عنهن، لهنَّ أربعهن صحبة.  قيس، والشَُّمو 
. : صعب الُخلُق، وال تَقُل َشُموص  س   ورُجل  َشُمو 

 داوةً.وَشَمَس لي فالن: إذا أبدى لك ع
تان: من قرى بَل َخ.  وشاِمس 

. س  َمَس يوُمنا: صار ذا َشم   وأش 
س: أي ُعِمَل في الشمس. ُط الشيء في الشمس، يقال: شيء ُمَشمَّ ِمي ُس: بَس   والتَّش 

س: الذي يعبد الشمس.  والُمَشّمِ
س من الرجال: الذي يمنع ما وراَء ظهِره، وهو الشديد القوة.  والُمتََشّمِ

ً أيض-والبخيل  َس علينا: أي بَِخَل.-ا ُض ِلَمع روفِه فَتََشمَّ ، وهو الذي ال يُنال منه خير، يقال: أتَي نا فالناً نتعَرَّ س   : ُمتََشّمِ
َس  ً -وتََشمَّ ة: -أيضا  : ان تََصَب للشمس، قال ذو الرمَّ

ً  كأنَّ  سـا بائها ُمتََشّمِ تَغ ِفُر هللا تائبِ  يَدا  يََدي  ِحر    ُمذ نِب  يَس 

ٍن وقِلَِّة استقرار.والترك  يب يدل على تلوُّ

 شنس

نَاُس: موضع بساحل بحر فاِرس. ناُس: اسم  أعجمي. وقال غيره: اش   األزهري: أش 

 شوس

: -بالتحريك-الشََّوس  تَُر النََّخعيُّ ، قال األش  َوُس من قوم  ُشوس   : النََّظُر بمؤخر العين تكبُّراً أو تَغَيُّظاً، والرجل أش 

بـاً كأمثا َخي الً    بِبِيض  في الَكريَهِة ُشوِس  تَع دو  ل السعالـي ُشـزَّ

 وقال ذو اإلْصبَع: 

ِجي نَ   أن  َرأيَت بَني أبيكَ  آ سا ُمَحّمِ   إلَيَّ ُشو 

 وقال أبو ُزبَيد َحْرَملَة بن المنذر الطائي يصف أَسداً: 

سُ  أَحس نَ   أنَّ العتَاَق من المطايا خال   بِِه فَُهنَّ إليه ُشو 

وى: َحِسي َن به.و  ُمر 
فانَه للنََّظِر. َر عينَيه ويَُضمَّ أج   وقال ابن دريد: الشََّوس: أن يَُصغِّ

َوُس.  وقال الليث: شاَس يَشاُس: لغة  في َشِوَس يَش 
ِص. َواِك: مثل الشَّو  ُس في الّسِ  وقال ابن األعرابي: الشَّو 

  : موِضع، قال بَشامة بن عمرو:-ُمَصغّراً -وذو ُشَوي س  

تُ  ـقَـُهـم   وُخبِّر  ال أَجدُّوا  قومي ولم أل    على ذي ُشَوي س  ُحلُو 

َهه في ِشّقِ العَي ِن التي يَن ُظر بها  .وقال أبو عمرو: يقال تََشاَوَس إليه: وهو أن  يَنُظَر إليه بمؤِخِر َعي نِه ويُِمي َل َوج 
ِر، وأنشد: وماء َمَشاِوس: إذا قَلَّ فلم تكد تراه من ِقلَّتِه في الرَّ   ِكيَّة؛ أو كان بَعيَد الغَو 

لَيتُ  ِس الّراِجـِس  فَبَلَّغَت ني  َدلوي في َصرى ُمَشاِوِس  أد   بَع َد َرج 

الً     الَخنَافِـِس  عليه ِجيَفُ  َسج 

تَلئ. ل ِو لتَم  ُس: تحريك الدَّ ج   الرَّ
.  والتركيب يدل على نََظر  بتَغَيُّظ 

 ضبس



.: أ-بالكسر-َضبَِست نَف ُسه   ي لَِقَست  وَخبُثَت 
 -رضي هللا عنهما-ودخل عليه ابن عباس  -رضي هللا عنه-ورجل َضِبس  وَضبيس: أي َشِرس َعِسر َشِكس. ومنه حديث عمر 

تَخِلف بعده، فجعل ابن عباس  -رضي هللا عنه-يَذكر له أصحابه، فذكر عثمان  -رضي هللا عنهما-حين ُطِعن فرآه ُمغ تّماً بمن يَس 
؟ فقال: ذاَك رجل  فيه دعابة، قال: فطلحةُ؟ قال: لوال بأو  ، فقال:  شى َحف َده وأثََرتَه، قال فَعَليُّ فيه، انَّه َكِلَف بأقاِربه، ويُروى: أخ 

. قال: ف ، أو قال: َضِمس  ، ويروى: َضِرس  َضبِس  قَة  لَِقس  بد عويروى أنّه قال: األكنع إنَّ فيه بأواً ونخوة، قال: فالزبير؟ قال: َوع 
َت رُجالً صالحاً ولكنَّه ضعيف، وهذا األمر ال يصلُح له إال اللين من غير ُضعف والقوي من غير عنف،  ه  َذَكر  الرحمن؟ قال: أوَّ

ة؛ الشديد في غير عنف؛ اللين في غير ضعف؛ الجواد في  لُح أن يلَي هذا األمر إالّ َحضيُف العُقَدة؛ قليل الِغرَّ ويروى: ال يَص 
؛   البخيل في غير َوَكف. قال: فََسعَد بن أبي وقّاص؟ قال: ذاَك يكون في ِمق نَب  من َمقاِنبِكم.غير َسَرف 

 : والفَلُوُّ الضَّبيُس. وقد ُكتَِب الحديث بتمامه في تركيب و ط ء.-صلى هللا عليه وسلّم-وفي حديث النبي 
ب ُس: األحمق الضعيف البدن.  والّضِ

ِبس  ، وفي لغِة قيس الداِهيَة.-لباء، في لغة تَميمبكسر ا-وقال أبو عدنان: الضَّ  : الَخبُّ
 ّ بَاس. -بالكسر-وفالن ِضب ُس َشر  ب ِس: أض  ، وجمع الّضِ ّ : أي صاحب َشر  ّ  وَضبيُس َشر 

 وقال َشِمر: الضَّبيُس: الثَّفيل البدن والروح.
 والضَّبيُس: الحريص.

.  والضَّبيُس: القليل الِفطنة الذي ال يهتدي لَشيء 
 بيُس: الجبان.والضَّ 

 وضَّبيس  في قول أبي ُزبَي د  حرملة بن المنذر الطائي يصف األسد: 

ً   الّزاِجروَن وزاَد منهم فثارَ   وصاَدفَهُ َضبـيسُ  تِِقّرابا

لِ   َجبيسُ  ولم يُصاِدف هُ  فََصدَّ   الَسيِف لبس له ِمَجنٌّ  بِنَص 

ب س: إلحاح الغريم على غريمه،  يقال: َضبََس عليه. وقال ابن األعرابي: الضَّ
 والتركيب يدل على شيء مذموم غير محمود.

 ضرس

ِرسهُ  َم أض  ُت السَّه  ة: -بالكسر-الضَّرس: العض الشديد باألضراس، يقال: َضَرس  مَّ تَه، قال دريد بن الّصِ  : إذا َعَجم 

فَرَ  ع   وأص  ِس  به  من قِداحِ النَّبع فَـر    َعلَماِن من َعق ب  وَضر 

ِرُسهم وَضَرَسُهم ا ً -لزمان يَض   : أي اشتدَّ عليهم.-أيضا
ثاِن نِتاِجها، وإذا كانت كذلك حامت ع ن وناقة  َضُروس: سيئة الُخلُق تَعَضُّ حاِلبَها. ومنه قولهم: هي ِبِجّنِ ِضَراِسها: أي بِِحد 

 :  ولِدها، قال بِش ر بن أبي خاِزم 

َف الضَّروِس من الَمال َعَطف نا َراءَ  ال بَشهباءَ   لهم َعط   َرقيبَتُهـا يمشي الضَّ

 وقال أبو ُزبَيد حرملة بن المنذر الطائي يصف األسد: 

يَتَـي ِن لـه ِعـيَال   بِثِن ي هُ   القَـر    وُمل ِمع  نََصف  َضروسُ  بَنُو 

 القريتان: الكوفة والبصرة.
ِرُسها ضَ  تُها أض  ِويَّة بالِحجارة، وقد َضَرس  ساً.وبِئر  َمضروَسة وَضريس: أي َمط   ر 

 : -وقيل: ابِن َسلََمة، وقيل: ابِن َسليمة، واألّول أَصحُّ -والضَّريس في قول عبد هللا بن ُسلَيم 

ُت على القَنيِص بَشي َظـم   ولقد عِ   َغَدو 
َط الجنِّة الَمغـروِس  كالِجذ   َوس 

ُرهُ  ُمتقاِرب بِ   الثَِّفـنـاِت َضـي ق  َزو    ِس اللّضبَاِن َشديَد َطّيِ َضِري   َرح 

 الفقار.
ر والكعك.  والضَّريس: التمر والبُس 

َوة  ثُمَّ يوضع عليه َوتَر  أو قِدٌّ لُِوَي على الَجرير يُذَلَُّل به، ف ُس: أن يُف قََر أنُف البعير بَمر  يقال: َجَمل  وقال أبو زيد: الضَّر 
روُس الجرير، وأنشد:   َمض 

نـي تَبِع تُُكم َد حتى كـأنَـّ دُ  بُِحبِّكِ   يا َحم  ُس الَجريِر قَُؤو  ُرو    َمض 

ُت يوم  إلى الليل. وفي حديث ابن عبّاس  ُس: َصم  َس.-رضي هللا عنهما-والضَّر   : أنَّه َكِرهَ الضَّر 
ُس: األرض التي نباتها هاُهنا وهاُهنا.  والضَّر 



ُس  ر  ن، وهو ُمذَكَّر  ما داَم له هذا االسم، ألنَّ األسنان كلَّ -بالكسر-والّضِ راس واألنياب، وُربَّما ُجِمَع على : الّسِ ها إناث إالّ األض 
س، قال يصف قَُراداً:   ُضُرو 

بَر  فأُنـثـى وما سُ  َشديدُ   ذََكَر فإن يَك  ِم ليس له ُضُرو    األز 

َي َحلََمةً.  ألنّه إذا كان صغيراً كاَن قُراداً، فإذا َكِبَر ُسّمِ
رس  ً -والّضِ  : أَكَمة َخِشنة.-أيضا
رس: رة القليلة، والجمع: ُضروس. قال األصمعي: يُقال: َوقَعَت في األرض ُضُروس  من َمَطر: إذا َوقَعَت  فيها ِقَطع   والّضِ الَمط 
 متفرقة.

 والضُُّروس: الِحجارة التي تُطوى بها البِئر، قال سالم بن داَرةَ الغََطفانّي: 

ِس واللَّبِن  عن َحّدِ ال َدل َوكَ   يََزاُل قـائل  أِبـن  أبِــن   أَمـا ُرو    ضُّ

قُعِ. ُس: َكفُّ َعي ِن البُر   وقال ابن األعرابي: الضَّر 
ُس: طول القيام في الصالة.  والضَّر 

 : جبل عند ُمَكإلَّ عدن أب يََن.-بالضم-وُضراس  
 : قرية من قرى جبال اليمن.-بالكسر-وِضراس 

ر  فيه بُو  يرّيِ، َمد  ِت َمن  كنُت معه لم ينتصر.وذو ُضُروس: سيُف ذي َكن عَن  الَحم  ، قاتلُت عاداً وثموَد، باس   : أنا ذو ُضُروس 
دانّي حيَن قَتََل ذا فَي فَاَن:  ب  الَهم  يرّي، قال زيد بن َمر   وِضرس العَير: سيف َعل قََمة بن ذي قَي فان الِحم 

ِس العَي ِر َمف ِرَق رأِسهِ  َضَرب تُ  ِبر بَحقِّكَ  فََخرَّ   بضر   ـلُـهباطِ  ولم يَص 

روسة: فيها ِحجارة كأضراس الكالب، عن أبي ُعبَيد. ة  َمض   وَحرَّ
َرس: إت بَاع  له. َرس أض   ورجل أخ 

 : من األعالم.-مصغَّراً -وُضَري س  
لُهما، وأنشد:  ُث ونحوهما إذا أُِكلَت  ُجذُو  م  ي ُح والّرِ ُس: الّشِ ر   وقال الُمفَضَّل: الّضِ

راِء التَّ  َرَعت ساً بَِصح  َحت    ناهيِضر  بِ  فأض    ال تُِقي ُم على الُجُدو 

َرُس  ، وقد َضِرَست  أسنانُه بالَكس ر.-بالتحريك-والضَّ ّنِ من تناول شيء  حاِمض   : َكالل  في الّسِ
 وقال أبو زيد: الضَِّرس: الذي يَغ َضب من الجوع.

ت الُحجَّ  على ذلك في تركيب  -رضي هللا عنه-ة من حديث عمر وقال اليَِزي دّي: َرُجل  َضِرس َشِرس: أي صعب الُخلُق، وقد َمرَّ
 ض ب س.

ب: إذا لم يَن تَهوا حتى يقاِتلوا.  وَضِرَس بَنو فالن بالَحر 
ُم َضَراسى: إذا أصبَحوا ِجياعاً ال يأتيِهم َشيء  إالّ أَكلوه من جوع، ومثل َضَراسى: قوم  َحَزانى لجماعة  ويقال: أصبََح القَو 

 َراسى: َضِري س.الحزين، وواِحُد الضَّ 
َرَسه الحاِمض: أراَد: أَكلَّ أسنانه.  وقال ابن عبّاد: أض 

لَقَه. ِكتَه، وكذلك إذا أق  َرَسه بالكالم: إذا رماه به حتى يُس   وأض 
نا من َضِري ِسَك: أي التمر والبُسر والكعك. ِرس   ويقال: أض 
َكَمته. وقا بَت ه وأح  ريساً: أي َجرَّ َست ه الحروب تَض  َب األمور.وَضرَّ س: الذي جرَّ  ل أبو عمرو: الُمَضرَّ

َي بذلك ألنَّ فيه ُصَوراً كأنَّها أضراس. ب  من الَوش يِ، قال ابن فاِرس: كأنَّه ُسّمِ : ِلَضر  س   ويقال: َري ط  ُمَضرَّ
َسة، عن أبي ُعبَيد. ُرو  َسة: فيها ِحجارة كأضراس الِكالب؛ ِمث ُل َمض  ة ُمَضرَّ  وَحرَّ

س بن رِ  : شاِعر.وُمَضّرِ وان بن فَق عَس  األَسديُّ لَة بن األشتر بن َجح   ب ِعّيِ بن لقيط بن خاِلد بن نَض 
س بن سفيان بن َخفاَجة   : له صحبة.-رضي هللا عنه-وُمَضّرِ

س  ً -والُمَضّرِ َس فريَستَه: إذا فعل بها ذلك.-أيضا َم فريَستِه وال يَب تَِلعُه، وقد َضرَّ  : األسد الذي يمضغ لَح 
تَِو.وتَضَ   اَرَس البناء: إذا لم يَس 

 وضاَرَس القوم: إذا تعاَدوا أو تَحاَربوا.
َرة القَليلة. س: الَمط  ر  َل له قياس: الّضِ  والتركيب يدل على قّوة وُخشونَة، ومّما َشذَّ عنه وقد يُمكن أن  يُتََمحَّ

 ضغبس

س، وفي الحديث: أنَّ  َضغَابِيَس فَقَِبلَها وقَبَّلَها  -صلى هللا عليه وسلّم-ه أُهِدَي إلى النبي الضَّغَابِي ُس: صغار الِقثّاء، الواِحد: ُضغ بُو 
 وأكل منها. قال أبو ُعبَيد: هي ِشبه صغار الِقثاء تُؤَكل، وهي الشَّعارير أيضاً. وقال ابن فاِرس: السين فيها زائِدة، قال: والدليل

َشري على ذلك قولهم للذي يأُكلُها كثيراً: َضِغب. وقال جار هللا بعد ِذكِره أنَّه قيل ِلعَجوز: ما َطعاُمِك؟  -رحمه هللا- العاَلّمة الزَمخ 



تَق  منه، ألن السين فيه غي غَابِي س فإني َضِغبَة: ليس هذا بُمش  ر َمِزي َدة، فقالت: الحارُّ والقارُّ وما ُحشَّت به النار؛ وإن  ذِكَرِت الضَّ
الً وبين حرف وقع في موضع غير الزيادة وانَّما هو َكَسبِط  من ِسبَط ر  وَدمِ  ف  ال يُزاُد أص  َل بين َحر  ، قال: وال فَص  ث  من ِدَمث ر 

وائِد. لَِة الزَّ  وإن  ُعدَّ في ُجم 
َضغابيس وَجَدايَةً، وقال ابراهيم  -صلى هللا عليه وسلّم -أهدى لرسول هللا -رضي هللا عنه-وفي حديث آَخر: أنَّ َصفوان بن أَُميَّة 

بيُّ الحَ  ، والنبي -رحمه هللا-ر  رضي هللا -بأعلى الوادي، على يََدي  كلََدةَ بن َحن بَل  -صلى هللا عليه وسلّم-: بَضغابيَس ولَبَإ  ولَبَن 
، فقال النبي  -عنه تأِذن  م ولم أس  ُخل.-صلى هللا عليه وسلّم-قال: فََدَخل ُت عليه ولم أَُسلِّ  : ارِجع فَقُل السَّالم عليكم أأد 
ِر في أُُصول الثَُّمام؛ و ِتناِء الضَّغابيس في الَحَرِم. وقال الليث: هي شبه العََراِجي ِن تنبُُت بالغَو  ر  في الحديث: ال بأَس باج  ِطوال  ُحم 

يت و لَُق بالخّلِ والزَّ َن؛ يُس  يَو  بِه الِهل  َصة  تُؤَكل. وقال األصمعي: هو نَب ت  يَن بُت في أُصول الثَُّمام يُش   يُؤَكل.َرخ 
بيه، قال جرير:  ؛ على التَّش  س  ِك التي تؤَكل: َضغَابِي ُس، وللرجل الضعيف: ُضغ بُو   ويُقال ألغصان الثَُّماِم والشَّو 

بَت  َعَركي في ُكّلِ ُمع تََرك   قد ِد فما باُل الضَّغَابِي ِس  ُغل بُ   َجرَّ   األُُسو 

 وقال رؤبة يذُكر العَفائَف: 

ِصبُ  رِ   الجـاُسـوسـا الالِّعنَة وتَح  سـا بعَش  ـبُـو   أي ِدي ِهنَّ والضُّغ 

بَ  سا َحص  َمَج الَمن ُسو      الغَُواةِ العَو 

ِن َسواًء؛ وهو َضعيف؛ فإذا َجفَّ َحتَت هُ ا يَو  بََرني بعض األعراب قال: الضَّغَابيس ينبُُت نباَت الِهل  ي نََوري: أخ  ي ُح وقال الّدِ لّرِ
 ضَّغابيُس حاِمَضة.فََطيََّرت ه، قال: وال

َضرُّ ما يَخُرُج منها، وما في األرض خير  من ذلك، وهو أبيَض، يأَكلَه  وقال أبو زياد: الضَّغابيس تَفَقَُّع من تحت األرض فَيَخ 
، وما َخَرَج م َضَرهُ وأبيََضه، وانَّما تخرُج ساقاً ساقاً، ليس لها ورق وال ُشعَب، وما في األرض منها ُحل و  نها فإنَّه الناس أخ 

غابيس. ِغبَة: إذا كانت كثيَرةَ الضَّ . قال: ويقال: أرض  ُمض   حاِمض 
ملِة.  والضُّغ بوس: َولَد الثُّر 

. ُس: البعير الذي ليس ِبُمِسن ّ وال َسِمي ن   وقال ابن عبّاد: الضُّغ بُو 

 ضغس

َول-ابن دريد: الضَّغ َوُس   الرجل النَِّهم الحريص. -مثال َجر 

 ضفس

تَه ايّاه. ابن دريد: تُه: إذا َجَمع َت له ِضغ ثاً من َخلًى فَلَقَّم  ُت البَِعي َر وَضفَز  ف ِز َسواء، يقال: َضفَس  ف ُس: مثل الضَّ  الضَّ

 ضمس

ِمُسه  ُغ؛ وال يكون إالّ َخِفيّاً، يقال: َضَمَسه يَض  ُس: الَمض  ساً. -بالكسر-ابن دريد: الضَّم   َضم 

 ضنبس

 ي ضعيف البَطش سريع االنكسار.: أ-بالكسر-َرُجل  ِضن بِس 
ُو اللئيم. خ  نِبس: الّرِ  ويقال الّضِ

 ضنفس

ن بِس. و  لئيم، مثل الضَّ : ِرخ   الليث: َرُجل  ِضن ِفس 

 ضوس



ُك الشيء. ُز: لَو  و  ُل الطعام، والضَّ ُس: أك  و   ابن األعرابي: الضَّ

 ضهس

ُس: العضُّ بُمقَدَِّم الفَِم، يقال: َضَهَسه  ساً.ابن دريد: الضَّه  َهُسه َضه   يَض 
يأُكل ما  قال: وفي كالم بَع ِضهم: إذا َدَعوا على الرجل: ال تأُكل إالّ ضاِهساً وال تَش َرب  إالّ قاِرساً: ُدعاء  عليه، يُريدوَن أنَّه ال

َر القليل من نبات األرض، فهو يأُكلُه بُمقَدَِّم فِي ه، و غَه؛ إنَّما يأُكل الشيء النَّز  القاِرس: الباِرد؛ يريدوَن أنَّه ال يَش َرب إالّ يَتََكلَّف َمض 
 الماَء القََراَح؛ ال لَبََن له.

ً -قال: وُدعاء  لهم  َدَم اإلبَِل.-أيضا لَُب الغَنََم ويَع  َرَب الماَء الباِرد والقََراَح ويَح   : َشِرب َت قاِرساً وَحلَب َت جاِلساً: يُدعى عليه أن  يَش 

 ضيس

ي نََوريُّ عن ابن عبّاد: أهل نجد  يق . وقال الّدِ ولون للنَب ِت إذا أدبََر وأراَد أن يَهيَج: ضاَس النَّب ُت يَضي ُس، وهو َضي س  وَضيِّس 
ل الَهي جِ، وهو من كالم ُسفلى ُمَضَر، قال الّراعي:  ُب قيل: آذََن؛ وهو أوَّ ط   األعراب القُُدم: إذا أدبََر الرُّ

حُ  َمذانِبُ   نَت  الَهي ُف الشََّماَل وآذَ  وحاَربَتِ  ُن والُمتََصّوِ   منها اللَّد 

ا أْهُل نَْجٍد فيقولون: ضاَس يَِضْيُس فهو ضائٌس.  قال: وأم 

 طبرس

ب ِرُس   : الَكذّاب، والباء بدل من الميم، وقد يُف تَح، قال: -بالكسر-الّطِ

َطسا يُوِعُدني  أتاني أنَّ َعب داً ِطب ِرسـا وقد   ولو رآني َعر 

ى و  ذَلَّ عن الُمناَزَعِة.أي تنح 

 طبس

. ب ُس: األسود من كل شيئ   ابن األعرابي: الطَّ
ب س  : الذئب.-بالكسر-والّطِ

ِرم.  وقال ابن ِجنّي: بحر َطبِي س: أي كثير الماء كالِخض 
 كوَرتاِن بُخَراَسان. قال عمرو بن أحمر الباهلي يخاطب الحاِرثِيَّة:  -بالتحريك-وقال الليث: الطَّبََساِن 

َودِ  أو  ُكنِت بالطَّبَـَسـي ِن أو بِـأُ اللَة   ول   بَر  بَِعي َص َمَع الَجنَاِن األس 

تَنـي َعلقَت   ـُجـدِ  تُوافيَني إذا قُلتُ  حتى  بناُت اللَّيِل حيُث َعِهد   اه 

ُل فُتُوح ُخراسان الطَّبََسان، وهما بابا ُخراسان، ف تََحُهما عبد هللا بن بَُديل بن وقال أبو الحسن عليُّ بن محمد المدائني: أوَّ
ي ب المازني وهو بُخراسان مع سعيد بن عثمان بن َعفّان: -رضي هللا عنه-ورقاء في أيّام عثمان بن عفّان   ، قال مالك بن الرَّ

بَتي َدعاني َد وُصح  ِل أُو   الطَّبََسي ن فالـتَـفَـتُّ َوَرائيا بذي  الهوى من أه 

ـَرة  الَهوى لّما َدعانـي  أُجيبُ   ِردائيا مـنـهـا أن  أاُلمَ  تَقَنَّع ـتُ   بِـَزف 

يِي ن. بِيس: التَّط   وقال الليث: التَّط 
ِره، ألنَّ  ه وقال ابن فارس: الطاء والباء والسين ليس بشيئ، على أنَّهم يقولون: الطَّبََسان كورتان، وهذا وِشب ُهه مّما ال معنى ِلِذك 

بََهه ُكلُّه ُحمِ  يِي ُن.إن  ذُِكَر ما أش  بِيس التَّط   َل على كالم العرب ما ليس هو منه، قال: وكذلك قول َمن قال إنَّ التَّط 

 طحس



َس. زاً، وأنكر الزهري الطَّح  ساً وَطح  نى بهما عن الِجماع، يقال: َطَحَس وَطَحَز َطح  ُز يُك  ُس والطَّح   ابن دريد: الطَّح 

 طخس

ِس  خ  يت: انَّه لَلَئيُم الّطِ  : أي لئيم األصل، وأنشد: -الكسرب-ابن السّكِ

ِرنا إن َر من إص  َرأً أُّخِ ساً إذا أألُمنا  ام   يُن َسبُ  ِطخ 

. : إذا كان نهايةً في الشَّر ِ  وقال ابن األعرابي: يقال: فالن ِطْخُس َشر 

 طرس

ُس  ر  ل ُس، والجمع-بالكسر-الّطِ راس  وُطُروس، قال رؤبة يصف : الصَّحيفة، ويقال: هي التي ُمِحيَت ثم ُكتِبَت، وكذلك الّطِ : أط 
 الديار: 

ُهـنَّ  َراس   من  داِرسـات  أط ـالس   كأنَـّ   ُصُحف  أو باليات  أط 

ُس: الِكتاب الَمم   ر  ل ُس: الذي قد ُمِحَي ثم ُكتَِب. وقال الليث: الّطِ ُس: الصحيفة بعينها، والّطِ ر  حو الذي وقال ابن دريد: قال قوم: الّطِ
تَطاع أن تُع  اَد عليه الِكتابة.يُس 

ُس  ُس: أخوات، قال رؤبة: -بالفتح-وقال غيره: الطَّر  ل ُس والطَّم  ُس والطَّ ساً. والطَّر  ِرُس َطر  ُو، يقال: َطَرَس يَط   : الَمح 

داً قد َعفا َمد روسـا فََحّيِ  ُروسا كما  َعه    رأيَت الَوَرَق الَمط 

َس.وقال ابن فارس: الطاء والراء والسين فيه كالم ل َس والتََّطرُّ ر   علَّه يكوُن صحيحاً وذََكَر الّطِ
َده. َس فالن بابه تطريساً: إذا َسوَّ  وقال ابن عبّاد: َطرَّ

َت عليه الكتابةَ. ُت الِكتاب: إذا أَعد  س   وَطرَّ
تار، قال الَمّرار بن َسعيد الفَق عَسيُّ يَِصُف جا س: الُمتَأنِّق الُمخ   ريَة: وقال ابن األعرابي: الُمتََطّرِ

عََمةُ المالَحِة ِمث لُها بيضاءَ  وُ   ُمط  ِس  لَه  قَةُ الُمتََطّرِ   الَجليِس ونِي 

عََم اإلنساُن وال يشَرُب إالّ َطيِّباً. ُس: أالّ يَط   وقال ابن فاِرس: التََّطرُّ
س عن فاُلنة أن  يَ  م عنه، وهو يَتََطرَّ س عن كذا: أي يتكرَّ فَُع نَف َسه عنها.وقال ابن عبّاد: يقال هو يَتََطرَّ جها: بأنّه يَر   تََزوَّ

 طربلس

رابُلُس. وميَّة ثالث ُمُدن، ويقال: أط   طرابُلُس: مدينتان إحداهما بالشاِم واألخرى بالمغِرب. ومعنى طرابُلُس بالرُّ

 طردس

ثَقَه. َدَسه: إذا أو  َدَسه وَكر   الُمفَضَّل: َطر 

 طرطبس

َطبِي ُس: الماء الكثير.  الليث: الطَّر 
ِخيَة.ق َدبِي ُس: العجوز المستَر  َطبِي ُس والدَّر   ال: والطَّر 

َطبِي س: إذا كانت َخّواَرة الَحلَِب.  وناقة َطر 

 طرفس



ِبل  يَِصُف ناقَ  عة من الرمل، وقيل: هو الذي صاَر إلى َجن ِب الشجرة، قال تميم بن أُبَّيِ ُمق  فاُس: الِقط  ر  فَِسان والّطِ ر  تَه الّطِ
 ونَف َسه: 

ج  ذََوابِل   ي َخت  أُنِ  َق ُعو  ت  فَو  تُ   فََخرَّ فَِساناً ُمنَخَّال وَوسَّد    َرأ سي ِطر 

ل َمة؛ قال: ويجوز أن تكون هذه الكلمةُ مّما ِزي َدت  فيه الّراء كانَّها من َطَمَس. فَِسان الظُّ ر   وقال ابن فاِرس: الّطِ
ل ماء؛ ليس من ا فِساء: الظَّ ر   لغَيم في شيء، وال تكون َظل ماء إالّ بِغَي م.وقال ابُن ُشَمي ل: الّطِ

َد النظر، وقيل: إذا نظر وكسر عينَه. فََس الرجل: إذا حدَّ  وَطر 
تَغ َمَدت  في السَّحاب الكثير، وكذلك اإلنسان إذا لَبَِس الثياب الكثيرة: ُمَطر   ِفَسة: إذا اس  فَِسة وُمَطن   فِس وُمَطن ِفس.ويقال: السماء ُمَطر 

لََم.وقال ابن  فََس الليل: إذا أظ   عبّاد: َطر 
فِس: كثير الواِرَدة. ِرُد: إذا َكدََّرت ه الواِرَدة، وماء َمُطر  فََس الَمو   وَطر 

 طرمس

ل ِمَساُء: الظُّل َمة، قال ضابُئ بن الحرث:  ِمَساُء والّطِ ر   الّطِ

ِمسـاؤهُ  ولَي ل   َمهُ ِطر    ُمعَبَّدِ الشَّامي ذي الِهنَاِء ال َكُجلِّ   يُواري نَج 

ِمَساُء: الرقيق من السَّحاب. ر   وقال أبو َخي َرةَ: الّطِ
ِمَساُء: تراُكم الظُّل َمة، وهو الغُبار أيضاً. ر   وقال ابن دريد: الّطِ

ُمُوُس: ُخب ُز الَملَِّة.  والطُّر 
ص والَهَرب. َمَسةُ: االنقباض والنُُّكو   والطَّر 

َهه. جل: إذا قَطََّب َوج  َمَس الرَّ  وَطر 
َمَس الِكتاب: إذا محاه.  وَطر 
لََم. َس الليل: إذا أظ  َرمَّ  واط 

 طسس

سَّة  ِت، قال ُحَمي د  يَِصُف الِكبََر والَهَرَم: -وهذه عن أبي عمرو-الطَّسُّ والطَّسَّة والّطِ  : لُغات في الطَّس 

ً   َطّساً بيَن قُن ـُزعـاتِـهِ  كأنَّ  تا   تَِزلُّ الَكفُّ عن َصفاِتهِ  َمر 

ِء في َحيَاتِـهِ نَ  ذلك نِي ِه إلـى َوفـاتِـهِ  وذاكَ   ق ُص الَمر   يُد 

ُء من بَِعيره ال ز     وشاتِهِ  الرُّ

 وقال آخر: 

ِس  توقُِدها  َرأت ني هاَمتي كالـطَّـّسِ  حتى ُس ائ ِتالَق التُّر    الشَّم 

 ، قال رؤبة: وَطس اتٌ  -كَكِلْيٍب وَمِعْيٍز وَضئينٍ -والجمع: ُطُسْوُس وِطَساٌس وَطِسْيٌس 

 ً َن أو  َرِسي سا َهماِهما ِهر  عَ   يُس   الطَِّسي سا يَِد اللَّعّابَةِ  فَر 

ُت في األصل َطسَّة، ولكنَّهم َحذَفوا تَث قيل السين فََخفَّفوا، وَسَكنَت وظهَرت التاء التي في موضع هاء التأ نيث وقال الليث: الطَّس 
فَةُ الطَّّساِس. لسكون ما قبلها، وكذلك تظهر في كل موضع يس َساَسةُ: ِحر  َساُس. والّطِ ُكُن ما قَب لَها غير ألف الفتح. والجميع: الّطِ

ِت هي أصليّة فَيَن   تَِقُض عليه من ومن العرب من يُتِمُّ الطَّسَّةَ فيُث ِقل السين ويُُظِهر هاء التانيث. واّما َمن قال إن التاء التي في الطَّس 
مع التاء ال تَدُخالن في كلمة  واِحَدة أصليَّتَي ِن في شيء  من كالم العرب، والوجه اآلخر: أنَّ العرب ال  وجَهين: أحُدهما إنَّ الطاء

ُرونَها إالّ ُطَسي َسة، وَمن  قال في جمعها َطسَّات فهذه التاء هي هاء التأنيث؛ بمن َساِس؛ وال يَُصغِّ َت إالّ بالّطِ زلة التاء تجمع الطَّس 
ِليَّتَي ِن فانَّه التي في جماعات النِّ  ِت أص  ها في موضع النصب. ومن جعل هاء هاتَين اللَّتَين في االب نِة والطَّس  ساء؛ فإنَّه يَُجرُّ

َوات  ونحِوهما، وَمن نََصَب البَنات على أنَّه لَف ُظ فَعَال  ا ن تَقََض يَنِصب ُهما ألنَّهما تصيران كالُحروف األصلية؛ مثل أق َوات  وأص 
. هذا آِخر كالم الليث.عليه ِمث   ِله: َهنَات  وَذوات   ُل قَو 

َطفى  ويِّين غير أصلية، وهي مخفوضة في موضع النصب، قال هللا تعالى: )أص  وقال األزهري: تاء البنات عند جميع النَّح 
 البَنَاِت على البَِني َن( أجمع القُّراء على كسر التاء وهي في موضع النَُصب.



لُه وقال أبو ُعبَيدة عن أ ُر والّطاَجُن؛ وهي فارسيّة كلُّها. وقال غيره: أص  ُت والتَّو  بي ُعبَيدة: وِمّما َدَخَل في كالم العرب: الطَّس 
ت   ، وهم الذين يقولون: ِلص  ؛ وغيرهم يقول: َطسٌّ . وقال الفّراء: َطيِّئ  تقول: َطس ت  بَه العََرب قالوا: َطسٌّ ، فلّما َعرَّ ت  . َطش   للِّّصِ

 در: ما أدري أيَن َطسَّ وال أيَن َدسَّ وال أيَن َطَسَم وال أيَن َطَمَس وال أيَن َسَكَع: ُكلُّه بمعنى أيَن َذَهَب.وفي النوا
تُه فيه. تُه في الماء أُطسُّه َطّساً: أي َغَطس   وقال ابن عبّاد: َطَسس 

 وَطسَّ فالن  فالناً: إذا َخَصَمه وأب لََمه.
 ِف.وطعنَة  طاسَّة : جائفَةُ الَجو

 والطَّّسان: العجاُج حيَن يثور ويُواري كلَّ شيء.
، قال:   وَطسََّس في الِبالد: أي َذَهَب، مثل َطسَّ

دي لَسُ  َعه  ِم تُم  عَاِن الَكتُو  م    بأظ  سُ  ِجنَابيٌّ بها ِصر   ُمَطّسِ

 طعس

ِسُب الَخليَل قد ذكرها، نى بها عن النِّكاح، قال: أح  ُع، وربَّما قُِلبَت السين زاياً  ابن دريد: الطَّع ُس: كلمة يُك  ويُق لََب فيقال: الطَّس 
ه الخليل في ِكتابِه.  فقيل: الطَّع ُز. قال الصغاني مؤلف هذا الكتاب: لم يَذ ُكر 

 طغمس

ُس: الماِرد من الشياطين والخبيث من القَطاِرب؛ أي الِغيالِن.  الليث: الطُّغ ُمو 
س: الذي قد أ يا ُخب ثاً.وقال ابن دريد: الطَّغ ُمو   ع 

 طفرس

ف ِرُس   : اللَّين السهل.-بالكسر-ابن دريد: الّطِ

 طفس

ف ُش: النِّكاح. ف ُس والطَّ  الطَّ
ِفُس ويَف ِطُس  : َطفََس وفََطَس يَط  ساً: إذا مات، يقال ذلك في اإلنسان وغيره. -بالكسر-َشِمر  ساً وفُُطو   ُطفُو 

قََذُر اإلنسان إذا لم يتعّهد نَف َسه، يقال: إنّه لََطِفس. قال األزهري: أُراهُ يَت بَُع النَِّجَس والطَّفاَسة:  -بالتحريك-وقال غيره: الطَّفَُس 
فيس، قال رؤبة:   فيقال: فالن نَِجس  َطِفس  أي قَِذر. وكذلك التَّط 

 ً َهبا سـا وُمذ  نا به ُحـُرو  ِفي سا ال  ِعش    يَع تَري من َطبَع  تَط 

 ْطِفْيٌس.يقول: ال يَْعتَري َشبابي تَ 

 طلس

ِلُسه  ُت الِكتاَب أط  ُو، وقد َطلَس  ل ُس: الَمح  َوِر -صلى هللا عليه وسلّم -َطل ساً. وفي حديث النبي -بالكسر-الطَّ : أنَّه أَمَر بَِطل ِس الصُّ
يتَه، وال  فقال: ال تََدع قبراً  -صلى هللا عليه وسلّم-: بعثني رسول هللا -رضي هللا عنه -التي في الكعبة، وقال َعليٌّ  ِرفاً إالّ َسوَّ ُمش 

ِلُس ما قبلَهُ من الذنوب. تَه. وفي حديث آخر إنَّ قول ال إله إال هللا يَط   تِمثاالً إالّ َطلَس 
س   ة: ِطل س  وِطر  ُحوَّ  .-بالكسر-ويقال للصفيحة الَمم 

عََث ُمغ بَراً أنَّ  -رضي هللا عنه-والَوِسخ من الثياب: ِطل س  أيضاً، والجمع أطالس، وفي حديث عمر   عاِملَه فالناً َوفََد عليه أش 
 عليه أطالس، وقال رؤبة يصف الديار: 

ــــــــــــــُهـــــــــــــــــنَّ  راس   ُصُحف  أو باِلياتِ  أط الس من داِرسات    كأنَـّ   أط 



ل ُس: جلد فخذ البعير إذا تساقََط شعره.  والّطِ
َسح بها اللوح المكتوب ويُمحى بها.: الِخرقَ -بالفتح والتشديد-والطَّالّسة   ة التي يُم 

ي لَسان األسَود.-بالفتح-وقال ابن األعرابي: الطَّل ُس   : الطَّ
ل س  قَة الَوِسَخة، قال ذو الرّمضة يصف النار: -بالكسر-والّطِ ل ساء: الِخر   : الذئب األمعَط.د واألطلَس: الثوب الَخلَُق. والطَّ

ُمل ِذراعاً وال ِشب را بَِطل ساءَ   هـي ِطـف ـلَة  بََدت  َكفَّن تُها و فلّما   لم تَك 

مة يصف صائِداً:   ورجل أطلس الثياب، قال ذو الرُّ

ع  لَُس األطماِر ليس له ُمقَزَّ َراَء وإالّ َصي َدها نََشبُ  إالّ   أط    الّضِ

 ِه فهو أطلَس، قال: وِذئٌْب أْطلَس: وهو الذي في لونه ُغبَرة إلى السواد، وُكلُّ ما كاَن على لونِ 

الءُ   األماَن على ِحياِض محمد   يَل قى َرفَة  وِذئ ب   ثَو  لَـسُ  ُمخ   أط 

 ورجل أْطلَس: إذا ُرِمَي بقبيح، فالَهُ َشِمر، وأنشد ألوس بن حجر: 

تُ  بي ولَس  بَيِن يُص   الـنِّـيَامُ  إذا َهَجعَ  َحِلي لَتَهُ   بأطلَِس الثَّو 

 تَُحالّه في الِحلَِّة. َحِلي لَتُه: جاَرتُه التي
ِوه، قال لبيد رضي هللا عنه:  َود؛ كالَحبَِشّيِ ونَح   قال: واألطلس: األس 

 كاألغلـبِ  في ُمل ِكهِ  ُمتََّكبَّراً   َدَخل ُت على ُخَمي َر أرَضهُ  ولقد

س  نـاِطـق   فأجابني بُهُ في الَمن ِكبِ  وبُكلِّ   منه بِطـر  لََس َجو    أط 

 ْلٍب، قال البَعيث واسمه ِخداش بن بشر: وأْطلَُس: اسُم كَ 

لَسُ  ِكالبُ   عنـد الـشـروق ُغـَديَّةً  فََصبََّحهُ    ابِن َعّمار  ِعطاف  وأط 

لَُس، وفي الحديث: وِرجاالً ُطل ساً. وقد ُكتَِب الحديث بتمامه في تركيب خ ل س.  ويقال لألسَود الَوِسخ: أط 
لََس َسَرَق. قال ابن ُشَمي ل: األطلس: الّساِرق؛ ُشبِّهَ بالذئب. : أنَّه-رضي هللا عنه-وفي حديث أبي بكر   قََطَع يََد ُمَولَّد  أط 

 وقال ابن عبّاد: ُطِلَس به في الِسجن: أي ُرِمَي به فيه.
يت-وَطلََس بََصُرهُ: ذََهَب. ورجل ِطلَّي س    : أي أعمى َمطموس العين.-مثال سّكِ
ِهه: أي  ُت بالشيء على َوج  ِلُس به كما َسِمع تُه.وَطلَس   جئت به. وانا أط 

 وَطلََس بها: أي َحبََق.
ي لََسان  . ويقال في -بفتح الالم-والطَّ ، قال األصمعي: أصلُه تالَشان  ب  َمة، ألنَّه فاِرِسيٌّ ُمعَرَّ : واِحد الطَّيَاِلَسة، والهاء في الجمع للعُج 

جَ  ي لَسان، يُراد أنََّك أع  ِلَسان الشَّت م: يا ابَن الطَّ ي  ة تقول: الطَّ . والعامَّ َت هذا في النداء لم يَُجز، ألنَّه ليس -بكسر الالم-ِميٌّ م  ، فلو َرخَّ
َسر، ولم أَر فَي عاَلن مكسوراً َغي َره،  -بكسر العين -في الكالم فَي ِعل   . وقال الليث: الطَّي لََسان يُف تًح ويُك  إالّ ُمع تاَلً، ِمث ُل َسيِّد  وَميِّت 

تََرَكتا وأكث تَي ن اش  في ر ما يَِجيُء مفتوحاً؛ فَي عاَلََن، أو مضموماً نحو الخيزران والَحي َسمان، ولكن لما كانت الَكسرة والضّمة أُخ 
ع:  َرة. وقال ابن دريد: الطَّي لَسان معروف؛ بفتح الاّلم وكسرها، والفتح أعلى، والَجم  مواِضَع كثيرة َدَخلَِت الضّمة مدَخل الَكس 

 اِلُس. وأنشد ابن فاِرس في المقاييس: َطيَ 

ـم   وليل   َسُب ُكـلُّ نَـج    لََك من َخَصاَصِة َطي لََسانِ  بَدا  فيِه يُح 

ار بن سعيد الفَْقعَِسيُّ:   وقال غيره: الطَّْيلَس: الطَّْيلَسان، قال المر 

َجعي زارَ  عُ   الخياُل فهاَجني من َمه  لَِس  َرج   التحيَِّة كالحديِث الُمه 

لَِس  الَمِطّيِ وُظل َمة   غيرَ   َرأسي للَخيَاِل فما أرى فََرفَع تُ   كالطَّي 

 وَطي لََساُن: إقليم واِسع كثير البلدان من نواحي الدَّي لَِم أو الَخَزِر.
 وقال ابن عبّاد: ان َطلََس أثَُر الّدابَِّة: أي َخِفَي.

.  والتركيب يدل على َمالَسة 

 طلمس

ل مِ  ، قال: -بالكسر-َساء ابن ُشَميل: الّطِ  : األرض التي ليس بها َمنَار  وال َعلَم 

ل ِمسـا لقد لَسا يَسيرُ   تَعَسَّفَت الفالةَ الّطِ ساً أم  ُم ِخم    فيها القَو 



ِلَمة. ل َمة، وليلة  ِطل ِمَسانَة: ُمظ  ِمَساُء: الظُّ ر  ل ِمَساُء والّطِ  وقال غيره: الّطِ
 وأرض ِطل ِمَسانَة: ال ماء بها.

َهه.و ُجُل وَطل َسَم: إذا قَطََّب َوج   َطل َمَس الرَّ

 طلهبس

َكر الكثير. بَُس: العَس   الطَّلَه 
بَُس  لَه  ً -والطَّ  : ُظل َمة الليل.-أيضا

 طلنس

ِلن َساء العََرق: سيالنُه على الجسد ُكلِّه، قال:   الليث: إط 

لَن سى عليهـا َوَجـَدتَـهُ  إذا ِك َعن بَرُ ِري ُح ِمس ك  دِ  له  العََرُق اط    ي َف في الِمس 

 طمرس

ِرُس  م  ِرُس: اللئيم الدَّنيُء.-بالكسر-الّطِ م  ُس: الكذّاب. وقال الليث: الّطِ ُرو   : والطُّم 
ُس: الخروف. ُرو   والطُّم 

ُس: ُخب ُز الَملَّة. ُمو  ُس والطُّر  ُرو   والطُّم 
ِمساء: الَهب َوة بالنَّهار. ر  ِرساء والّطِ م   والّطِ

رَ   سة: االنقباض والنُّكوص.والطَّم 

 طمس

ساً، يتعّدى وال يَتَعّدى. تُه َطم  ِمُس: وَطَمس  ُمُس ويَط  حاء، وقد َطَمَس الطريق يَط   الطُّموس: الدُّروس واالّمِ
ها، وجاء في التفسير والهم( أي أهلََكها، هذا قوُل ابِن َعَرفَة، وقال غيُره: َغيِّر  ِمس  على أم  أنَّه جعل  وقوله تعالى: )َربَّنا اط 

 ُسكََّرهم ِحجارة.
، ومنه حديث النبي  ق  في  -صلّى هللا عليه وسلّم-ويُقال: َطَمَس هللا بََصَره؛ وهو َمطموس البََصر: إذا ذََهَب أثَُر العَي ِن من غير بَخ 

موس العَي ن، وقد ُكتَِب الحديث بتمامه في تركيب ج خ ر.  ِذكِر الّدّجال: َمط 
يُنِهم( أي أعَمي ناُهم.وقولُه تعالى: )ولو نَ  نا على أع   َشاُء لََطَمس 

هاً( أي نجعََل ُوجوَهُهم كأق فائهم. ِمَس ُوُجو   وقوله تعالى: )ِمن  قَب ِل أن  نَط 

سُ  ً  -والطَّم  (.-أيضا ُم ُطِمَست  تِئ صاُل أثر الشيء، ومنه قوله تعالى: )فإذا النُُّجو   : اس 
ُس: نََظُرَك إلى  الشيء من بعيد، يقال: َطَمَس بعَي نِه: إذا نََظَر نََظراً بعيداً. قال:  وقال ابن دريد: الطَّم 

فَعُ  ِس  يَر  ِس َوَراَء الطَّم    للطَّم 

ة:  مَّ  وَطَمَس الرُجُل: إذا تباَعَد. والط اِمس: البعيد، قال ذو الرُّ

ّ وداِحـس   أقولُ  ـلـي بـيَن يَم   فقد أق َوت  عليك األمـاِلـسُ  أِجّدي  ِلعَـج 

ِسبي َشّجي بِك البِي َد بعـَد مـا فال مُ  تأَل ألَ   تح  ِر النُُّجو   الـطَّـواِمـسُ  بالغَو 

ِجي رَ  ـراِم نـفـِسـهِ  وتَه   الَهوِل الَحت هُ الُهموُم الَهواِجسُ  على  قَذّاف  بـأج 

  حيُث حاَدت  من َعنَاَق األواِعسُ  إلى  اآلجاَل مـا بَـي َن شـارع   ُمراعاتَكِ 

ل  ى: ناقَتُه.َعج 
ِم: ذَهاُب َضوئها.  وقيل: ُطُموُس النُُّجو 

 : بلد من سهول َطبَِرستان.-ويقال: َطميَسة-وَطِميس 
 وقال ابن عبّاد: رجل َطميس: ذاِهب البََصر.



ُس القلب: فََساُده.  ورجل طاِمس القلب: َميِّتُهُ ال يَعي َشيئاً، وُطُمو 
ُر. يقال: َطَمَس يَ  ِلُس.والطََّماَسة: الَحز  ِمُس؛ مثال َجلََس يَج   ط 

حى وَدَرَس. س: أي امَّ  وان َطَمَس الشيء وتََطمَّ
ِحه.  والتركيب يدل على محو الشيء وَمس 

 طملس

َصتَين َطَملََّسي ن، وقال ابن -مثال َعَملَّس-رغيف َطَملَّس  : أي جاف، قال ابن األعرابي: قلُت للعُقَي لّي: هل أَكل َت شيئاً؟ فقال: قُر 
 س: هو منحوت من كلمتين ِمن  َطلََس وَطَسَم؛ وِكالهما يدل على َمالَسة  في الشيء.فارِ 

لََسة: الدُّؤوُب في السَّق ي، والتَّلَطُُّف، والتََّدسُُّس في الشيء. وهي الِغلُّ أيضاً.  وقال ابن عبّاد: الطَّم 
: أي خفيف رقيق. ص  َطَملَّس   وقيل: قُر 

 طنس

: الظُّلَمة الشديدة، قال األزهري: النون في مبدَّلَة من الميم، قال: وأصلُهُ الطََّمُس أو -بالتحريك-ابن األعرابي: الطَّنَُس 
 الطَّلَُس.

 طنفس

ة يصف َسف راً:  مَّ نَاِفِس، قال ذو الرُّ ن ِفَسة: واِحَدة الطَّ  الطَّن فََسة والّطِ

ُحل  وَطنا ِخماص    فأغفوا ِعن َد أيدي قاَلئص   أناخوا   ِفسُ عليها أر 

. ن ِفُس: الرديء السَِّمج القبيح. وقال ابن األعرابي: َطن فََس: إذا ساَء ُخلُقُه بَع َد ُحس ن   والّطِ
فَِسة: إذا استَغ َمَدت في السَّحاب الكثير. وكذلك اإلنسان إذا لَِبَس الثياب الكثيرة: ُمَطن فِ  .ويقال: السماء ُمَطن ِفَسة وُمَطر  فِس   س  وُمَطر 

 طوس

س ابن ا  : القََمر.-بالفتح-ألعرابي: الطَّو 
ساً: إذا َحُسَن وجُهه ونََضَر بعد ِعلَّة.  وقال أبو عمرو: طاَس يطوُس َطو 

ساً: إذا َغطَّي تَه. ُت الشيَء َطو   ويقال: ُطس 
تَه. ساً: إذا َوِطئ تَه وَكَسر  ُت الشيَء أطوُسهُ َطو   وقال ابن دريد: ُطس 

 زعموا. : موِضع،-بالفتح-قال: وَطَواس 
 قال: وَطَواس: اسم ليلة من ليالي المَحاق، وليس هَو عن األصمعي.

ُس  ضى وقَب ُر ُهارون الرشيد -بالضم-وُطو   قَدََّس هللا أرواحهم.-: مدينة معروفة، بها قبر علي بن موسى الّرِ
سان: قرية من قُرى َمرو، تُن َسُب إليها جماعة من أهل الِعلم.  وُطو 

ُس: دواُء الَمش ي.وقال ابن األعرابي  : الطُّو 
 وقيل في قول رؤبة: 

سا لو سـا كاَن إالّ مثله ما  ُكن ُت بَع َض الّشاِربِي َن الطُّو   َمـُسـو 

سَ -هاُهنا-إّن الطُّوَس  فاقتََصَر على بعض حروف  -وهو من أعظم األدوية -: دواء  يُش َرب للِحف ِظ، وقيل: أراد اآلذَِري ُطو 
 َخُر: الَكِلَمة. وقال آ

سا باِرك ِب أذ ِري ُطو    له في ُشر 

َرُب فيه.  والّطاُس: اإلناُء الذي يُش 
 والّطاووس: هذا الطائر المعروف، ويَُصغَّر على ُطَوي س بعَد َحذ ِف الزيادات.

أُم من ُطَوي س: هَو مخنَّث كان بالمدينة  َخنََّث تََسّمى بُِطَوي س، وكان يَُسّمى طاُوساً، فلّما تَ  -على ساكنيها السالم-وقولُهم: أش 
وتكنّى بأبي عبد النعيم، وهو أول من غنّى في اإلسالم بالمدينة ونقر بالدّفِ الُمَربَّع، وكاَن أَخذَ طريقة الِغناء عن َسب يِ 



ان ُطَوي س يغشاُهم كاَن صيََّر لهم في كّلِ شهر يوَمين يَستَريحوَن فيها ِمَن الِمَهن، فك -رضي هللا عنه-فاِرس، وذلك أنَّ ُعَمَر 
لى َحّرى. فَِمن َمَجانَِتِه أنَّه كان يقول: يا أهل المدينة؛ ما ِحُك ُكلَّ ثَك  فاً َخليعاً يُض  ُت بيَن  حتى فَِهَم َطرائقهم، وكان َمُؤو  ُدم 

ال والّدابَّة، وإن  ُمتُّ فأنتم آمنون، فتََدبَّروا ما أقوُل، إنَّ  ُهِرُكم فتََوقَّعوا خروج الدجَّ ي كانت تمشي بيَن نِساء األنصاِر  أظ  أُّمِ
، وفََطَمت ني في اليوم الذي ماَت فيه أبو بَِكر -بالنَّمائم، ثمَّ ولََدت ني في الليلة التي مات فيها رسول هللا ?صلى هللا عليه وسلّم

ج  -رضي هللا عنه -، وبَلَغ ُت الُحلَُم في اليوم الذي قُتَِل فيه ُعَمر-?رضي هللا عنه ُت يوَم قُِتَل فيه ُعثمان ?رضي هللا ، وتزوَّ
تَِشم  -رضي هللا عنه-، َوُوِلَد لي في اليوم الذي قُتَِل فيه َعِليٌّ -عنه ِهُر للناس ما فيه من اآلفة غيَر ُمح  ، فََمن  ِمث لي!؟. وكاَن يُظ 

 منه، ويتحدَُّث به، وقال فيه: 

 طاُوُس الَجـِحـيمِ  أنا  عـبـُد الـنـعـيمِ  إنّني

ـأُم َمــن  يَم   ـاوان   على ظهِر الَحِطي مِ  ِشي  أش 

ـوَ  ثمَّ   حـاء  ثـــمَّ الم   أنـا مِ  قاف  َحـش   ِمـي 

 َعنى بقَوِله "َحشَو ِمي م" الياَء، يُريد: أنا َحل قي.
ُج: الّطاووُس في كالم أهل الشاِم: الجميل من الرجال، وانَشَد:   وقال المؤّرِ

ساً لَ  فَلَو ً ُكن َت طاُوو  قَعُ  ولِكن أن َت أل م   ُرَعي نُ   ُكن َت ُمَملَّكا  َهبَن 

 الَّأل ُم: اللئيم.
 قال: والطاووس في لُغَة أهل اليمن: الِفضَّة.

بيع. ِد أيّاَم الرَّ ب  من الَور  َضّرة التي عليها ُكلُّ َضر   والّطاووس: األرض الُمخ 
الني ا تََب طاُوس َعلَماً بواو  واحدة؛ وأبو عبد الرحمن طاُوس بن َكي سان اليماني الَخو  داني: من التابعين. واالختيار أن يُك  لَهم 

 َكداُوَد.
 وَطَواويس: قرية من أعمال بُخاراء.

 وقد َجَمعوا الّطاووس أطواساً على َحذ ِف الزوائد، قال رؤبة: 

الس   كما تَوى بَي ُض النَّعام األم  َواس   ِمث لَ   اس  ُهنَّ أط    الدُّمى تَصوير 

س و  : الشيء الَحَسن، قال: -بفتح الواو الُمَشدَّدة-الُمَطوَّ

ِس  أزمانَ    ذاةُ الغَب غَِب الُمَطوَّ

ٌس، قال أبو َصْخٍر الُهذَليُّ:   ويقال: َوْجهٌ ُمَطوَّ

ر   إذ تَبي قَلبي بـذي ُعـذ  مِ  ضاف    تَس  َك كالَكر    يَُمجُّ الِمس 

س   ل  َمداِمـعُـهُ  وُمَطوَّ ـمِ  عار  والشاِحب   ال  َسه   َجه 

َس: أي أيَن ذََهَب.  ويقال: ما أدري أيَن َطوَّ
َست الَمرأة: إذا تََزيَّنَت.  وقال األصَمعي: تََطوَّ

 طهس

َب أبو تراب: َطَهَس في األرض: إذا َدَخَل فيها إّما راِسخاً وإّما واِغالً. ويقال ما أدري أيَن َطَهَس وأيَن ُطِهَس به: أي أيَن ذَهَ 
 َب بِه.وأيَن ذُهِ 

 طهلس

َكُر الَكثِي ُف، وانشد:  ِلي س: العَس  ه   قال األزهري: الليث: الّطِ

ِلي سا.... فاَلً ِطه    َجح 

ِهي ُس بتقديم الالم في اللغة وفي ل   قال الصغاني مؤلف هذا الِكتاب: اختَلَفَت نَُسُخ ِكتاِب الليث في هذه الكلمة، ففي بعضها: الّطِ
بَُس الشاهد، وفي بعضها: الطَّ  َدل-لَه  َدةِ. -مثال َشَمر   بتقديم الالم أيضاً وبالباء المَوحَّ

 طيس



 الليث: الطَّي س: العدد الكثير، وأنشد: 

ي ِس  َعِهد تُ    ذََهَب القوُم الِكراُم لَي ِسي قد  قَومي كعَديِد الطَّ

 أراَد بقَوِله: "لَي ِسي" أي َغي ري.
ي ِس، فقال بعضهم: كُ  تَلَفوا في الطَّ لُّ ما على وجه األرض من التراب والقُمام، وقال بعضهم: هو َخل ق  كثير النسل نحو النمل واخ 

مِل والماء وغيِرهما. قال األخطل في حرب  والذباب والَهَوام، وقيل: ُدقاق التراب، وقيل: البحر، وقيل: َكث َرةُ ُكّلِ شيء  من الرَّ
 تغلب وقيس: 

 بَع ُد ِضنَاكاً واِسعـا بَلَداً و  لنا راذاَن والَمَزاِرعـا َخلَّوا

ماً يانِعا وِحن َطة       طي سا وَكر 

  وقال آخر يَِصف الَحمير: 

تُ  َضرَ   ِمن ُشب ُرَماَن َمن هـالً  فََصبَّح  َرِبيّا َطي َسال أخ    َطي ساً َزغ 

 الطَّي َسل: مثل الطَّي س؛ والالم زائدة.
 ية.وَطي سانِيَّة: بلدة باألندلس من أعمال إشبيل

 ويقال: طاَس يَِطي ُس َطي ساً: إذا َكثَُر.

 عبدس

س  ص-ُعب ُدو  قُو  ، وإنَّما ُضمَّ -مثال ُحر  س والسين زائدة، وهذا ال يَِصحُّ : من األعالم، وبعضهم فَتََح العين وقال: وزنه فَع لُو 
ذَل. تَر  نُوب ُمس  ل، وَصع فُوق ناِدر، وَخر  لُه ِلعََوِز البناء على فَع لُو   أوَّ

 عبس

بَس  ثَر-َعو  د واسمه يَزيد بن ِضرار: -مثال َكو   : اسم ناقة َغزيَرة، قال ُمَزّرِ

ـَرةً  فَلّما َمعا َصبَب نا  َرأي نا ذاَك لم يُغ ـِن نَـق  بََس أج  ِب َعو    له ذا َوط 

بِها: اللَّبَن.  ذو َوط 
َهه يَع بُِسه  ساً: إذا كَ  -بالكسر-وَعبََس الرجل َوج   لََح، قال هللا تعالى: )َعبََس وتََولّى(، وقال زيد الَخيل رضي هللا عنه: َعب ساً وُعبُو 

َرة  َغي َر أنَّنـي ولَس تُ  ُرو  بِسُ  إذا  بذي ُكه  لى الُمِغيرةِ أع    َطلَع ُت أُو 

 وأنشد ابن دريد: 

نَ  راً وتـارةً  يَُحيَّو  نَ   بَسَّاِمـي َن َطـو  َس الَحواِجب يَُحيَّو    َعبّاِسي َن ُشو 

 والعابِس: سيُف عبد الرحمن بن ُسلَيم الَكْلبي؛ قال ابن الَكْلبي، وفي ِشْعِر الفََرْزَدق: عبد الرحيم، وقال يَْمَدُحه: 

 تَبَسَّما ويُعطي مالَهُ إن   ِدماءً   ما ترّدى عابِساً فاَض َسي فُه إذا

لى ُحَوي    : لهم ُصحبَة.-رضي هللا عنهم-ِطب بن عبد العُّزى وعابِس بن ربيعة الغَُطي في، وعابِس الِغفَارّي، وعابِس َمو 
ُس والعَبّاس: األَسد، ُوِصَف بذلك ِلُكلُوح َوجِهه، قال ُطَري ح بن إسماعيل يصف أُسوداً:   والعابِس والعَبُو 

َن لنا وُهنَّ َعَوابِس   حتّى نَُهنَّ  ُغم    بََرز   نُـجـومُ  كأنَّ ُعيُو 

 نََهِر الَمِلِك. ومن قُرى الخاِلص أيضاً.والعَبّاِسيَّة: قرية  من قُرى 
ساً( أي كريهاً تُعَبَُّس منه الوجوه. ماً َعبُو   وقوله تعالى: )يَو 

.  وقال أبو تُراب: هو ِجب س  ِعب س  ِلب س 
 عيث: : ما تَعَلََّق بأذناب اإلِبل من أبواِلها وأبعاِرها فَيَِجفُّ عليها، قال جرير يَهجو أم البَ -بالتحريك-والعَبَس 

فُهُ  ترى ناً تَسو  ليَّ َجو    َمَسكاً من َغي ِر عاج  وال ذَب ل   لها  العَبََس الَحو 

 وقال أبو النجم: 

لِ  كأنَّ  َن اإليَّلِ  من  في أذنابِـِهـنَّ الـشُّـوَّ ي ِف قُُرو    َعبَِس الصَّ



: أنَّه مرَّ هو وأصحابُه على ابِل  ِلَحي ّ -هللا عليه وسلّمصلى -: أي يَبَِس. ومنه حديث النبي -بالكسر-وقد َعبَِس الَوَسخ في يد فاُلن 
، لقول هللا تعالى:  َمن، فَتَقَنََّع بثَوِبه ثمَّ مرَّ َطِلق قد َعبَِست في أبوالها من الّسِ ح أو بَنو الُمص  )وال تَُمدُّنَّ َعي نَي َك إلى يقال لهم بنو الملوَّ

واجاً منهم( اآلية. ومن تيَد ما َمتَّع نا به أز  َد البَّواَل في الِفراِش؛ الذي اع  ه حديث ُشَري ح: أنَّه كان يَُردُّ من العَبَِس. أي كان يُردُّ العَب 
 منه ذلك حتى باَن أثَُرهُ على بََدنِه من َكث َرتِه، وإن  كان شيئاً يسيراً ناِدراً لم يَُردَّه.

 هللا عنه. وَعل قََمة بن َعبَس: أّحد الستَّة الذين َولُوا عثمان رضي
 : له صحبة.-رضي هللا عنه-وأبو نَِجيح عمرو بن َعبَس بن خاِلد 

: أبو قبيلة من قَي س، وهو َعب ُس بن بَِغي ِض بن َري ِث بن َغَطفان بن َسع ِد بن قَيس َعيالن.  وَعب س 
ب  من النَّب ت، قال أبو حاتِم: يَُسّمى بالفاِرِسيَّة: شابا ة: ِسي َسن بََر، ولم يَذ ُكر العَب َس وقال ابن دريد: العَب س: َضر  ، وقال َمرَّ بَك 

. ي نََوِريُّ  الّدِ
 وَعب س: جبل.

 وَعب س: ماء بنجد في ديار بني أسد.
 وَعب س: محلة بالكوفة، نُِسبَت إلى َعب س بن بَغيض.

.  والعَب ِسيّة: ماءة بالعَُريمة بين َجبَلَي َطيِّئ 
 ً يَت بِعَبّاسة بنِت أحمد بن طولون.والعبّاسة: بُليدة على خمسة عشر فرسخا   من القاهرة، ُسّمِ

 : هو ُعبَي س بن بَي َهس.-مصغّراً -وُعبَي س 
 وُعبَي س بن ميمون: من أصحاب الحديث، وَضعَّفوا ابن ميمون.

 وُعبَي س بن هشام الناشري: من شيوخ الشيعة.
 : موضع، قال ُكثَيِّر يصف الضُّع َن: -مثال َسفُّود-وَعبُّوس 

  الَخِوّيِ ِمن أماللِ  ساِلكاتِ   الغَميس ِمن  َعبُّوس   العاتِ ط

.  ويُروى: َعبُّود 
َول-وقال ابن دريد: َعب ّوس    : جمع كثير.-مثال َجر 

. بََست اإلبل: أي صارت ذاَت َعبَس   ويقال: أع 
َد للمبالغة، ومنه قراءة زيد بن علي: )َعبََّس وتََولَّى( بتش َهه: ُشّدِ ديد الباء على إرادة أنَّه دام ذلك إلى ان ِصراِفه؛ فكأنَّه وَعبََّس َوج 

َر.  تََكرَّ
 والتَّعَبُّس: التََّجهُّم.

ه  للشَّيِء.  والتركيب يدل على تََكرُّ

 عبقس

د الطرفين باآلخر.  العَب قَِسيُّون: منسوبون إلى عبد القيس، أُِخذَ حرفان من الُمضاف وحرفان من الُمضاف إليه وُمِزَج أحَّ
 قال ابن دريد: العَب قَس والعُب قوس: دَوي بَة، وكذلك العَب قَص والعُب قوص.و

 قال: والعَبَن قَص: السيء الُخلُق.
 وقال يعقوب: العَبَن قَس والعقَن بَس: الذي جّدتاه ِمن قِبَل أبيه وأمه عجميتان.

 وقال األزهري: العَبَن قَس: الناعم الطويل من الرجال، وأنشد: 

فَ    ذَارى العاِرَم العَبَن قََساالعَ  َسو 

 وقال ابن عبّاد: العَبَاقِي س: بقايا ُعقَِب األشياء؛ كالعَقابيل.
 وقال غيُره: يجوز أن تكون السين بدالً من الالم.

 والعَبَن قََساء: النشيط؛ فيما يقال.

 عتس

 : من أصحاب الحديث.-بالفتح والتشديد-إسماعيل بن الحسن بن علي بن َعتّاس 

 سعتر



س  -بالفتح-العَت َرس  ر-والعَتَرَّ ِزم من الدَّواِب أيضاً.-مثال َعذَوَّ  : الحاِدر الُخلُق العظيم الجسيم العَب ل المفاِصل. والضخم الَمح 
س  ً -ورجل َعت َرس وَعتَرَّ  : ضاِبط شديد.-أيضا

 والعَت َرس: األسد.
 وقال أبو عمرو: يقال للديك العَت َرس والعُت ُرسان.

 يس: الجبّار الغضبان.والِعت ر
 وقال الليث: الِعتريس من الِغي الن: الذََّكر.
 قال والِعت ريس: الداهية، وكذلك العَن تَريس.

 والعَن تَريس: الناقة الوثيقة، وقد يوَصف به الفََرس، وأنشد الليث: 

ف  ُمَوثَّق  َعن تَـريس كلّ  تَطيلِ   ِطر    األقراِب والبُل عُومِ  ُمس 

: أنَّ عبد هللا -رضي هللا عنه-، وهو من العَت َرسة: وهي األخذ بالشّدة والعنف والجفاء والِغل َظة. وفي حديث عمر والنون زائدة
َدي ُت عليه عمر بن الخّطاب  تَع  فقُل ُت: لقد  -رضي هللا عنه-بن أبي عّمار قال: ُكن ُت في َسفَر فَُسِرقَت َعي بَتي ومعنا َرُجل يُتََّهم، فاس 

ُت و فَه أَرد  . وقد َصحَّ هللا يا أمير المؤمنين أن آتي به مصفوداً، فقال: تاتيني به مصفوداً!! تُعَت ِرُسه، فَغَِضَب ولم يَق ِض له بَِشيء 
ى بعض أصحاب الحديث فقال: أِبغَي ِر بَيِّنَة. ويجوز أن  يُق ضى ِبزيادة التاء ويكوُن من الِعَراِس: وهو ما يُوثَُق به يد البعير إل

 نُق.العُ 
 وقال ابن فاِرس: التاء في الِعت ريس للداهية زائِدة، وإنَّما هو من َعِرَس بالشيء إذا الَزَمهُ.

 عجس

ُس: َمق بُِض القوس، وكذلك الَمع ِجُس  ُس والعُج  ُس والِعج  ِلس-العَج   ، قال أوس بن َحَجر يَِصُف قوساً: -مثال الَمج 

َن ِمـل ـئ َكتُوم   ُسها عن موضع الَكّفِ أف َضال وال  هـاِطالعُ الَكـّفِ ال ُدو    عج 

 الَكتوم: القوس التي ال َشقَّ فيها وال َصْدع. وقال ُمَهْلِهل: 

ِعُد الفُحولُ  نا  َمع ِجَس الِقِسّيِ وأب َرق   أن بَُضوا  فُحوال كما تُو 

 َحبَّة: والعَْجس: طائفة من َوَسِط الليل، كأنَّه مأخوذ من َعْجِس القَْوس، قال َمنظور بن 

ـِس  وفِت يَة   تُُهـم بـعَـج  ً   نَبَّه  نا تُُهم ِلـبَـأِس  َوه   وما نَبَّه 

ِس  على  ِلَسي ر  بالـفـالةِ َمـل ـِس  إالّ    قِالص  َكِقِسّيِ الفُر 

 يقال: َمضى َعْجٌس من الليل. وقال الليث: العَْجس: آِخر الليل، قال ُحَرْيث بن َعن اب: 

َشـن  ِصد ق  قد بَعَث   وأصحاب سوا من  ُت بَجو    الليل لوال ُحبُّ ظمياء َعرَّ

ـفَـهـم فقاموا س  كالنعامة من  يَُجّروَن الثِّياب وَخل   أق عَـسُ  الليل َعج 

 وَمَطٌر َعُجْوس: أي منهمر، قال رؤبة: 

ِقي نَ  َطفَ   نَّضاَخ الصَّبا بَِجـيسـا أُس  سا أو  ِبالً َعُجو  دي ُمس    يَه 

س: السحا  ب الثقيل الذي ال يَب َرح.والعَُجو 
ساً: أي َحبََسني. -بالكسر-وَعَجَسني عن حاَجتي يَع ِجُسني   َعج 

س  ً -والعَج   : القَب ض.-أيضا
 وَعَجَست به الناقة: إذا تنَّكبَت به عن الطريق من نشاطها، قال ذو الرّمة: 

ُج  ُصَهابِيَّةُ   قال حاِدي نا أيا َعَجَسـت  بِـنـا إذا راف ُعو    السََّواِلفِ األع 

س أي الَوَسط. َجُس: الشديد العَج   واألع 
عَة الَِظيمة من اإلبل، قال الراعي:   والعََجاساء: الِقط 

نِيَة    بََرَكت  منها َعَجاَساء ِجلَّة وإلن َوعا بَِمح  لى الِعفَاَس وبَر    أش 

 والعََجاسى، وانكرها أبو الهيثم، قال: 

سُ  وطاف   بالحوض َعجاسى ُحو 



ً -عََجاساُء وال عَة العَظيمة من -أيضا : الظُّل َمة، وقال َشِمر: َعجاساُء الليل: ُظل َمتُه الُمتَراِكَمة، وقال ابن دريد: العَجاساُء: الِقط 
الليل، وقال أبو عمرو: الواِحدة َعجاساُء والَجمُع َعجاساُء أيضاً؛ وال يقال َجَمل َعجاَساء، قال العّجاج يَِصف ليلة هادئة 

 ة: شديد

َودَّتِ  إذا ء اس  َت أن  تُِضي  َجَحنَّتِ  دونَ   َرَجو  ب حِ فار    قُدامى الصُّ

ـتِ  منها تِ  ولم تُـَكـرَّ  َحِسب تُها  َعَجاساُء إذا ما ال تَـجَّ  ُكـرَّ

لَة عظيمة بِعَي نِها.  وَعَجاساُء: َرم 
 ي َموانِعُها. وما َمنَعََك فهو العَجاساُء.وقال أبو ُعبَيدة: يقال َعَجَست ني َعجاساُء األمور عنَك: أي َمنَعَت ن

ُي العَجاساِء من اإلبل.  وقال ثعلب: العُُجوس: َمش 
َجاُز، قال رؤبة:   والعَُجُس: العَُجُز، واأل َعجاس: األع 

َراس   وُعنُق ز  ِمه  َجاس   وَمن ِكبا  تَمَّ وَجو  ّ لنا وأع    ِعز 

َسة   : الساعة من الليل.-بالضم-والعُج 
س وقال اب و  ص-ن عبّاد: الِعجَّ ُل.-مثال ِعلَّو  و   : الِعجَّ

: ال يُل ِقح. ل  َعِجي س وَعِجي ز   وفَح 
ي سي  ي بي-والِعّجِ . وقال أبو بكر بن السّراج: هي َعِجي َساُء -ِمثال ِخّطِ يَة  بَِطي ئة   .-مثال قَِري ثاءَ -: اسم ِمش 

: أي أبداً، قال: ويقال: ال آتيك َسِجي َس َعِجي َس وَسِجي َس َعِجي س    وَسِجي َس ُعَجي س 

تُ  ً  فأق َسم  َرةَ طائعا  لسانـي ُعَجي س  ما أبانَ  َسِجي سَ   ال آتي اب َن َضم 

: إذا تَعَقَّب تَهُ وتَتَبَّع تَه. َر فالن  ُت أم  س   وتعجَّ
. : إذا أصابها َغي ث  بعد َغي ث  ث  َض ُغيُو  ُت األر  س   ويقال: تَعَّجِ

َس الرجل: خَ  َرة ، قال الَمّرار بن سعيد الفَق عَِسيُّ يَِصُف ُرف قَتَه: وتَعَجَّ َسة  من الليل أي بُسح   َرَج بعُج 

تََحلُوا بِلَي ل  حـابِـس   وإذا رى  ُهُم ار  ِس  أُخ  َسِة الُمتَعَّجِ ِم بِعُج    النُُّجو 

ر. س: الُمتََسّحِ  الُمتَعَّجِ
َس فالن ب َر. وقال َشِمر: تَعَجَّ َس: تأخَّ  القوم: إذا َحبََسُهم وأب َطأ بهم.وتَعَجَّ

َر به عن المكارم. ء  وتَعَقَّلَه وتَثَقَّلَه: إذا قَصَّ ُق َسو  سه ِعر   وتَعَجَّ
تَه عليه. ُت الرجل: إذا أَمَر أمراً فَغَيَّر  س   وقال ابن دريد: تَعَجَّ

ُسُكم عند أهل مكة. وقال: معناه يُ  ُر بن ُشَميل في حديث: يَتَعَجَّ ُف رأيَُكم عندهم.وَروى النَّض   َضعِّ
. ع  وِغلَظ   والتركيب يدل على تأخير الشيء كالعَُجِز في ِعَظم  وتََجمُّ

 عجنس

، وقال أبو زياد الِكالبي في نواِدِره: قال ِسَراُج بن قّوة الِكالبي: -مثال َعَملَّس-العََجنَّس   : الجمل الضَّخم، قال ِعل قة التَّي ِميُّ

  َعَجنَّسا ذا َهَداِهد   يَت بَع نَ 

 والجمع: َعَجانِس؛ بحذف الثقيلة ألنها زائدة. وقال ابن دريد: العََجنَُّس: البعير الصًّلب الشديد، وأنَشَد: 

نا باِزالً َعَجنَّسا َكم   قَد َحَسر 

 وقال ابن عب اد: الَجعَانُِس: الِجْعالُن، وهي مقلوبة من العََجانِِس.

 عدبس

الشديد الُمَوثَُّق الَخل ِق من اإلبل وغيِرها، والجمع: العََدابُِس؛ كما قُل نا في العََجانِِس، قال الُكَميت يَِصف : -مثال َعَملَّس-العََدبَّس 
 صائداً: 

َدة   حتى صالِ  َشثَنُ   غدا وغدا له ذو بُـر    البناِن َعَدبَُّس األو 

وا جمالً كان ُمَداخَ  : وقال أبو عمرو: جمل  َعَدبَّس: أي عظيم. وقد َسمَّ ل الَخل ِق ليس بالطويل: َعَدبَّساً. وقال ابن دريد: بَعير  َعَدبَّس 
 َشِرس الُخلُق. وقال ابن عبّاد: العََدبَّس القصير الضخم الغليظ.



 وأبو العََدبَّس منيع بن ُسلَي مان األَسدي: من التابعين.
 والعََدبَّس: األعرابّي الِكنانّي.

 عدس

 : أي َخَدَم.-لكسربا-أبو عمرو: َعَدَس يَع ِدُس 
ً -وَعَدَس في األرِض يَع ِدُس  ساً. يقال َعَدَست به  -أيضا ساً: أي ذََهَب، وزاد ابن عبّاد: َعَدساناً وِعَداساً، وزاد غيُره: ُعُدو  َعد 

لََمة بن ِهشام:    الَمنِيَّة: أي ذََهبَت ِبه، قال الُكَميت يمدح َمس 

  الِعي ُس أجواَز الفالةِ البَسابِسا ابن  ابِن أمير المؤمنين تَعَسَّفَـت   إلى

َل الّظـالِم ولـم أَزل أَُكلِّفُها  وعاِدسا الليِل َمع ُدوساً َعلَيَّ  أخا  َهو 

"، أي يَُساُر اليَّ بالليل.  ويروى: "إلَيَّ
ُس  ً -والعَد  ُس.-أيضا  : الَحد 

ُس: ِشدَّة الَوط ء، والَكد ح أيضاً. ويقال للقوي على السُّرى: ُس السُّرى، وأنشد ابن دريد:  والعَد   َعُدو 

سُ  َم ِجي ُدها َعُدو    السُّرى ال يَق بَُل الَكر 

تَين-: اسم رجل. وقالوا: ُعُدُس -مثال ُزفَر-قال: وُعَدس  تَِلف من القبائل: في تَِمي م   -بضمَّ أيضاً. وقال ابُن حبيب في كتاب الُمخ 
 ، وكل ُعَدس في العرب غير هذا فهو مفتوح الدال.-دالمضموم ال-ُعُدُس بن زيد بن عبد هللا بن داِر 

ساً: أي َرَعي تُه، وهو يَع ِدُس عليه: أي يرعى عليه. ُت الماَل َعد   وقال ابن عبّاد: َعَدس 
س: الجريئة.  قال: والعَُدو 

َرة: َدَخل ُت على ُعَمر بن عبد وهو يلتوي  -رحمه هللا-العزيز  والعََدس: َحبٌّ معروف، الواحدة: َعَدَسة. وقال محمد بن أبي ِسد 
ث من الذنوب.  من بطنه قال: َعَدس  أَكل تُه أِذي ُت منه، ثم قال: بطيء  بَطين  ُمتَلَّوِ

ُجُل فهو لَم منه، فيقال: ُعِدَس الرَّ َمع دوس، كما  وقال الليث: العََدَسة بَث َرة  تخُرُج فَتَق تُُل؛ يقال هو ِمن ِجنس الّطاعون قَلَّ ما يُس 
عون؛ من الطاعون. وقال أبو رافِع: َرمى هللا أبا لََهب  بالعََدَسِة. وكانت قريش تَتَّقي العََدَسةَ وتخاف َعد  تق  واها.ول: ُطِعَن فهو َمط 

غ  يَُخاِطب بَغ لَتَه:  ِر البِغال خاصةً، قال يزيد بن عمرو بن ُمفَّرِ ر  من َزج  ، قال ابن دريد: َعَدس  َزج  ر  : َزج   وَعَدس 

تِ   ما لعَبّاد  عليك إماَرة   س  َعدَ  ِمِلي َن َطِلي قُ  نََجو    وهذا تَح 

ماَن  ُعُم أنَّ َعَدساً َرُجل  كان عنيفاً بالبِغال أيّاَم ُسلَي  ، فالِبغال إذا قيل لها َعَدس  انَزَعَجت. -صلوات هللا عليه-وكان الخليل يَز 
، قال: وهذا ما ال تُع َرف حقيقَتُه في اللُّغة، وربَّما َسمَّ   وا البَغ َل َعَدس 

تي علـى َعـَدس   إذا  الذي بيَن الِحماِر والفََرس   على  َحَمل ُت بِزَّ

    أُبالي َمن  َغزا أو َمن  َجلَس   فما

. ُت به: إذا قُل ُت له َعَدس  تُه وَعَدس   وَعَدس 
 وَعَدَسةُ: من أعالم النِساء.

.  وفي َطيِّئ  بَنو َعَدَسة، وكذلك في َكل ب 
 : لهما صحبة، وُعَدي س أبوهما ُمَصغَّر.-رضي هللا عنهما-وعبد هللا وعبد الرحمن ابنا ُعَدي س بن عمرو البَلَِويّاِن 

وا َعّداساً  ديد-وقد َسمَّ  .-بالفتح والتَّش 

 عدمس

. ي نََورّي: العَُداِمُس: ما َكثَُر ِمن يَبِيس الَكإل بالمكاِن، يُقال: َكأل  ُعَداِمس   الّدِ

 عربس

ِبُس  تَو، وأنشد للطرماح:  -بالكسر-الليث: الِعر  بَِسي س: متن ُمس   والعَر 

ً  تَُراِكل تا بَسيَس الَمت ِن َمر  رِ   َعر  نِ  كَظه    السَّي حِ ُمطَِّرَد الُمتُو 



بَسيس  ِبِس، قال األزهري: هذا َوهم ؛ ألنَّه ليس في كال -بكسر العين-قال: ومنهم َمن يقول ِعر  مهم أمثال فِع لَِليل  اعتباراً بالِعر 
لَِلي ل:  -بكسر الفاء- َجِرير وما أشبََهها، وقال ابن دريد في باب فَع  َدبِيس وَخم  َمِسيس وَدر  لَِلي ل فكثير نحو: َمر  اسم ، وأما فَع 

بَِسي س ِمثلها. بَِسيس: ُصلبَة؛ وَعر   أرض  َخر 

 عردس

 َدس الناقة الشديدة. وقال غيره: ناقة َعَرن َدَسة، قال الكميت: العََرن َدس من اإلبل: الشديد. وقال أبو عمرو: العََرن  

ً  أط وي َب األرِض ُمن َدِلثا قِ  على  بِِهنَّ ُسُهو  َدَسة  للَخر  بـارِ  َعَرن   ِمس 

 ويُروى: "َجلَن فَعَة"، وهذه هي الواية الصحيحة.
 د؛ والنون والدال زائدتان؛ وأصلُهُ ُعُردٌّ وهو الشديد.وقال ابن فارس: العََرن َدس: السيل الكثير، قال: والعََرن َدس: الشدي

 والعََرن َدس: األسد.
َمي ن من اإلنسان وغيره.  وقال ابن عبّاد: العََراِدي س: ُمجتََمع كّلِ َعظ 

َدَسه: َصَرَعه.  وَعر 

 عرس

راِسهما، قال رؤبة يذكر أيّام  تَوي فيه الرجل والمرأة ما داما في إع   شبابِه: العَروس: نَعت يَس 

ُدو   سا أح  ِبُط العَُرو    الُمنى وأغ 

 أي ُكنُت أت بَُع الُمنى وإذا قيل فالن عروس تمنَّي ُت أن أكون عروساً.
جل: َعَرس، وجمع المرأة: َعَرائس.  وجمع الرَّ

 وفي المثل: كاَد العَروُس يكوُن َمِلكاً.

ر  بعَد َعروس، ويُروى: ال عِ  بَأ ِلِعط  َرة يقال لها أسماء وفي مثل  آخر: ال َمخ  َر بعد َعروس. وأّول من قال ذلك امرأة من ُعذ  ط 
َجها َرُجل  من قوِمها يقال له نوفَل، وكان أعسَ  س، فمات عنها، فَتََزوَّ ها يقال له َعُرو  َر بنت عبد هللا، وكاَن لها زوج من بني عّمِ

عََن بها قالت له: لو أذِ  ِكي َك يا أب َخَر َدِمي ماً، فلّما أراَد أن يَظ  ِسه؟، قال: اف عَلي، فقالت: أب  ي وبكيُت ِعن َد َرم  ُت ابَن َعّمِ ن َت لي َرثَي 
لَُمها الناس. قال: وما تلك األشياء؟ قالت: كاَن  َس األعراس، يا ثَع لَباً في أهِلِه وأسداً ِعن َد الباس، مع أشياء ليس يَع  ِة َعرو  عن الِهمَّ

َضر، مع أشياء ال غير نعّاس، ويُع ِمُل السَّيَف صَ  َهر، الطيِّب الِخي ِم الَكريِم الَمح  س: األَغرَّ األز  بيحاِت الباس، ثم قالت: يا َعرو 
َسر. فَعَرَ  َهة غير أب َخر، أي َسَر غيَر أع  فاً للَخنى والُمن َكر، طيِّب النَّك  َف الزوج أنَّها تُذ َكر. قال: وما تلك األشياء؟ قالت: كان َعيُو 

ُض ب س.تُعَّرِ َر بعَد َعرو  ِرها َمط روحة، فقالت: ال ِعط  َوةِ ِعط  َرِك؛ ونََظَر إلى قَش  ي إليِك ِعط   ه، فَلّما َرَحَل بها قال: ُضّمِ
بَأَ لِ  ُرِك؟ فقالت: َخبَأ تُه، فقال: ال َمخ  ر  بَع  ويقال: إنَّ رجالً تزّوَج امرأة فَُهِديَت إليه، فوجدها تَِفلَة، فقال لها: أيَن ِعط  . ِعط  س  َد َعرو 

َرب ِلَمن ال يُدََّخُر عنه نَِفي س.  فذهبت مثالً، يُض 
 ومن العروِس للمرأة قول أبي ُزبَيد حرملة بن المنذر الطائي يصف أسداً: 

هِ  كأنَّ  ِرِه وِبَمن ـَكـبَـي  سُ  َعبيراً   بِنَح  بَُؤهُ َعُرو    باَت تَع 

يَاِت حاّجِ الِعراق، وثم  ضيَن ِلَمع روفِِهم. -على ساكنيها السالم-ياتيهم أهل المدينة ووادي العَروس: من ُمَضحَّ  ُمتَعَّرِ
 والعروس: من حصون النِّجاد باليمن.

ً -وباليمن  ن  يُعَرف بالعروَسين.-أيضا  : ِحص 
س  باَسة: -بالكسر-والِعر   : امرأة الرجل، ولبؤة األسد، قال امرؤ القيس يخاِطب امرأتَه بَس 

بي على َكذَب تِ  َسه لقد أُص  سي أن  يَُزنَّ بها وامنعُ   المرِء ِعر   الخالي ِعر 

 والجمع: أعراٌس، قال مالك بن خالد الُخناعي، ويُروى ألبي ذَؤيب الُهذَلي أيضاً: 

ق َمتَي نِ   ِهَزب ر  َمِدل  عنَد ِخي َستِـهِ  ليث   َراسُ  بالرَّ ر  وأع    له أج 

اج يمدح عبد ا  لملك بن مروان: وِعْرُس المرأة: زوُجها، قال العج 

ـِس  أزَهرُ  م  نَـح  ِس  أن َجبُ   لم يُولَد بِنَج  س  ُجباِل وِعر    ِعر 

 أي: أكرُم رجل  وامرأة .
َسي ن، قال َعل قَمة بن عبدة يصف الظَِّلي م:  َي الذكر واألنثى ِعر   وربَّما ُسّمِ



ـفُـُرهُ  فطافَ  ِحّيِ يَق  فَي ِن باألُد  ِس مَ  كأنَّه  َطو  مُ حاِذر  للنَّخ  ـُهـو   ـش 

تَِفع   حتى ِس ُمر  ُن الشَّم  ِحيَّ   تاَلفى وقَر  مُ  أُد  ُكو  َسي ِن فيه البَي ُض َمر    ِعر 

، وربَّما وبناُت َمَخاض  وبناتُ  لَُم أَسكُّ تَُر أص  ر، أش  نَّو  س  ُدَوي بَة دون الّسِ س: ُدَويبَة. وقال الليث: ابن ِعر  لَبون  "وبنات  وابن ِعر 
، هكذا يُ  س  َمع ذََكراً كان أو أُنثى. وكذلك ابن آوى وابن مخاض وابن لبون وابن ماء، تقول: بنات آوى وبنات مخاض ِعر  ج 

 وبنات لبون "وبنات ماء" وَحكى األخفَش: "بنات عرس وبنو ِعرس و" بنات نعش وبنو نعش.
ب غِ ُشبِّهَ بِلَون ابِن ِعرس. ب  من الّصِ : َضر  ِسيُّ  والِعر 

 َدَل.وَعَرَس َعنِّي: عَ 
ُرُسه  ُت البعيَر أع  ُت ُعنُقَه إلى ِذراِعه وهو باِرك. واسُم ذلك الحبل: الِعراس  -بالضم-وَعَرس  ساً: أي َشَدد   .-بالكسر-َعر 

ُس  عَل بين حاِئَطي البيت الشتوي ال يُب لَُغ به أقصاه؛ ثمَّ يَُسقّف ليكوَن البيت أدفأ، وإنَّما يُف عَلُ -بالفتح-والعَر   ذلك في : حائط يُج 
 البالد الباِرَدة.

جل -بالتحريك-والعََرس   فهو َعِرس. -بالكسر-: الدََّهُش، وقد َعِرَس الرَّ
ً -وَعِرَس به   : لَِزَمه.-أيضا
ً -وَعِرَس   : إذا بَِطَر.-أيضا

تَنََع. : أي ام   وَعِرَس َعلَيَّ ما ِعن َد فالن 
يُفَاِرقُه؛ أو افِتراس الرجال، قال ُطَريح الثَقَفي يذكر األُُسوَد التي قَتَلَها الوليد بن : األسد الذي لَِزَم مكاناً ال -مثال َكتِف  -والعَِرُس 
 يزيد: 

لَبَها الِحَراُب فَما لَها َعِرَست   نِها َعّما  وأك   تَـع ـتِـي مُ  َرأت  ِبعُيُو 

 : عموٌد في وسط الفُْسطاِط.-بالفتح-وقال ابن األعرابي: العَْرُس 

ُس  ً -والعَر   : الَحب ُل.-أيضا
ُس: اإلقاَمةُ في الفََرح.  والعَر 

ُس: الفصيل الصغير، والجمع: األعراس. قال: وقال أعرابّي: بَِكِم البلهاُء وأعَراُسها؟ أي أوالُدها. ُس والعُر   والعَر 
الِن.-بالفتح والتشديد-والعَّراُس   : بائع الِعراِس أي الَحب ِل؛ وبائُع األع راِس أي الفُص 

َس بهم.-بكسر الميم-َرُس والِمع   يَاِق، فإذا نَِشَط القوم ساَر بهم فإذا َكِسلوا َعرَّ  : السائق الحاِذق الّسِ
ً -والِمع َرُس  ج.-أيضا  : الكثير التزوُّ
 : موضع.-مثال ُشَهداء-والعَُرساء 

ُس والعُُرسُ   : طعام الوليمة، يُذَكَّر َويُؤنَّث، قال: -مثال ُخل ق  وُخلُق   -والعُر 

نا ُعُرَس الَحنّـاطِ  اإنّ   َمذموَمةَ الُحـّواطِ  لئيمةً   َوَجد 

 اآلبـاطِ  ِعل ج  َشِخمِ  وُكلِّ   مع النَّّساِج والَخيَّاطِ  نُد عى

 وقال ُدَكْين وقد أتى ُعرساً فَُحِجَب فََرَجَز بهم فقيَل: َمن أنَت؟ فقال: ُدَكْين، فقال: 

عَ  سُ  تََجمَّ ـسُ  قِصاع  إذا  الناُس وقالوا ُعـر   كاألُكّفِ َخم 

لََحات   غَرات  ُمل ـسُ  َزلَح    قَي س  وجاءت َعب سُ  وُدِعيَت  ُمص 

   نَف سُ  عين  وفاَضت   فَفُِقئَت  

" بالضاد، ولغة غيره "فاَظت" بالّظا "، ولُغَةُ ُدَكي ن  "فاَضت  لََحات  " بََدل "َزلَح  تََمَع الناس"، ويروى: "مائَرات   ء.ويروى: "اج 
 رِس: أعراس وُعُرسات.وجمُع العُ 

يَسة: مأوى األَسد، قال َجرير:  يس والِعّرِ  والِعّرِ

َمتِِهم إنِّي رؤ  من ِنزاَر في أُرو  ِصد    ام  تَح  ي سي ُمس    أَجمي فيهم وِعّرِ

 وقال رؤبة: 

سا ِمن   ِد ذي الَخب تَي ِن أن  تَُحو  يالَها  أُس  ي سـا واألَجمَ  أغ   الِعـّرِ

 لة بن المنذر الطائي يصف أسداً: وقال أبو ُزبَيد حرمَ 

ي َسةً ُعنّابُهـا أِشـب   أبَنَّ  نَ   ِعّرِ َرد  َشَرعُ وُدو  تَو    غابَِتها ُمس 

اح:  ِرم   وقال الط ِ

ِل واألجباِل موِعُدُكـم يا ي َسِة األَسدِ  َكُمب تَغي  طيَِّئ السَّه  ي ِد في ِعّرِ   الصَّ



َوتِـ والليث َرزِ  يُع َرجُ   هِ َمن يَل تَِمُس صيداً بِعَق  بائِه من أح   الَجَسدِ  بَحو 

 وذاة العرائس: موضع، قال غس ان بن ذَُهيل السَِّلْيطي : 

  ما َرَعت  بيَن اللِّوى والعرائِس  إذا  عليها ما يقوُل اب ـُن َدي َسـق   لَهانَ 

َرَسه: لغة في َعِرَسه أي لَِزَمه.  وأع 
ساً. َرَس فالن: أي اتََّخذَ ُعر   وقد أع 

َس، قال:  َرَس بأهِله: أي بنى عليها، والعامة تقول َعرَّ  وأع 

سـا يُع ِرسُ  َرمُ   أب كاراً بها وُعنَـّ َرسا أك  س  باءةً إذ  أع    ِعر 

تَِحلون، واإلعراس أقلُّ اللغَتَي ن، َن في وقعَةً لالستراحة ثمَّ يَر   واإلعراس والتعريس: نزول القوم في السفر آِخر الليل يَقَعُو 
.وا س   لموِضُع ُمع َرس  وُمعَرَّ

 فما أيقََظهم إالّ َحرُّ الّشمِس. -رضي هللا عنهم-وأصحابه  -صلى هللا عليه وسلّم-وليلة التعريس: الليلة التي ناَم فيها النبي 
َس عند ال-صلى هللا عليه وسلّم-وفي حديث النبي  َس ِبلَيل توسََّد لَي نَةً، وإذا َعرَّ باً وَعَمدها : أنَّه كاَن إذا َعرَّ صُّبِح نَصَب ساِعَده نَص 

. قال جرير:  يَت  ِلِلي نِها؛ كأنَّها ُمَخفَّفَة  من لَيِّنَة  َوَرة؛ سّمِ  إلى األرض ووضع رأسه إلى كفِّه. اللَّي نَة: الِمس 

َن َسـمـاِويّاً َمـَواِرُدهُ  لَو   َمِة َخب ت  قَلَّ تَع ِريسي من  قَد  َعلَو  ِو ُدو    نَح 

ة: وقال ذ  و الرمَّ

ِريَّةُ النُُّجـبُ  به  الخياُل ِلَمي ّ هاِجعاً لَِعبَـت   زارَ   التَّنَائُف والَمه 

 ً سا ب حِ َوق عَتَهُ  ُمعَّرِ ي ِر إالّ ذاكَ  وسائرُ   في بَيَاِض الصُّ  ُمن َجِذبُ  السَّ

 يصف رفيقَه:  -رضي هللا عنه-وقال لَبيد 

تُـهُ  قَلَّ  َس حتى ِهج  ب حِ األَُول   ِشيرِ بالتَّبا  ما َعرَّ   من الصُّ

س: بائع األعراس وهي الفُصالن الِصغار.  والُمعَّرِ
ُس للشتاء، وقد مرَّ تفسيُره. س: ُعِمَل فيه العَر   وبيت ُمعَرَّ

ِك. َرهها على البُُرو  تََرَس الفحل الناقة: إذا أك   واع 
قوا عنه. وأنكره األزهري  تََرسوا عنه: إذا تَفَرَّ ف  ُمن َكر وال أدري ما هو.وقال الليث: اع   وقال: هذا َحر 

َرأتِه: تحبََّب إليها. َس الم   وقال ابن عبّاد: تَعَرَّ
 والتركيب يدل على الُمالَزمة.

 عرطس

َطَز: إذا تَنَّحى عن القوم وَذلَّ عن ُمناَوأِتهم وُمناَزَعِتهم، قال:  َطَس الرجل وَعر   َعر 

ِرسـا وقد َطسا ِعُدنييُو    أتاني أنَّ َعب داً ِطم    ولو َرآني َعر 

 عرفس

ر على السَّير. بو  فاس: الناقة الصَّ  ابن األعرابي: الِعر 
وسيجيء إن شاء  -بتقديم الفاء على الراء-وقال ابن عبّاد: الِعرفاس: األَسد. قال الصغاني مؤلف هذا الكتاب: الصََّواُب الِعف راس 

 هللا تعالى في موِضِعه.
فَِسي ُس:   الضخم الشديد من اإلبل والنساء.قال: والعَر 

 عركس

َرن َكَس؛ وذلك إذا تراكم الشَّيء بعضه  َكَس أصل بناء اع  ُت الشيء: إذا َجَمع َت بَع َضه على بعض. وقال الخليل: َعر  َكس  َعر 
 على بعض، وأنشد للعَّجاج: 



ِسفُ  َرن َكَست    الليل إذا الليل َغـسـا وأع  َرن َكَسا واع    أهوالُهُ واع 

لَن َكسا".و لَن َكَست  أهوالُهُ واع   يروى: "واع 
وقال ابن فارس: هو منحوت من َعَكَس وَعَرَك، وذلك أنَّه شيء يَتََرادُّ بعضه على بعض ويتراجع ويُعاِرك بعضه بعضاً كأنَّه 

 يَل تَفُّ به.
تَّد سواُده. لَن َكَس: إذا اش  َرن َكَس الشَّعر واع   واع 

 عرمس

ِمُس  ِمساً. قال ابن فاِرس: هذا مما ِزي َدت فيه الميم، واألصل َعرس، -بالكسر-الِعر  يَت الناقة الصلبة ِعر  : الصخرة، وبه ُسّمِ
ة:  مَّ ِس البناء، قال ذو الرُّ  وقد ُشبَِّهت  بِعَر 

فَعُـوا وقُل تُ  َل النَّواجي العََراِمسُ  تََداَرك    ألصحابي ُهُم الَحيُّ فار    بنا الَوص 

 ِمرداس رضي هللا عنه: قال العباس بن 

ناءُ   أيها الرجل الـذي تَـهـِوي بِـهِ  يا ِمـسُ  َوج  َمَرةُ الَمناِسِم ِعـر   ُمج 

َت على النَّبّيِ فَـقُـل  لَـهُ  إّما ً   َمَرر  ـِلـسُ  َحقّا َمأنَّ الَمج   عليَك إذا اط 

قَ   َخي َر َمن  َرِكَب الَمِطيَّ وَمن  َمشى يا  األن ـفُـسُ  دُّ التُّراِب إذا تُعَـ فَو 

 وفي كتاب ِسي بََوي ِه: "إذ ما"، وفي ِشع ِره: "إّما".
س    : الماضي الظَِّري ف، وانشد: -مثال َعَملَّس-وقال أبو عمرو: العََرمَّ

ِرُكني سُ  بها  من آِل َعب س  َحـِمـيَّة   وتُد  ي َم األبيُّ العََرمَّ فَُع الضَّ   يَد 

 عد اْستِْرخاٍء.وَعْرَمَس: إذا َصلَُب بََدنُه ب

 عرنس

عُُر به حتى يطير من تحت قََدِمَك فَيُف ِزَعَك، وانشد:  ناس: طائر كالحمامة ال تَش   الليث: الِعر 

ناسُ  لَس تُ    َكَمن  يُف ِزُعهُ الِعر 

ناس. ناس أنف الجبل؛ كالقُر   وقال ابن األعرابي: الِعر 
نِها. ناس المرأة: موِضُع َسبَائِخ قُط   وِعر 

 عبّاد: َعَرانِي ُس السُُّرِر ُمع روفة، ال أدري ما واِحُدها. وقال ابن

 عسس

، مثال خاِدم  وَخَدم   -بالضم-َعسَّ يَعُسُّ  ي بَة، فهو عاسٌّ وقوم  َعَسس  َعّساً وَعَسساً: أي طاَف بالليل؛ وهو نَف ُض الليل عن أهل الّرِ
.  وطاِلب  وَطلَب 

َسِب وفي الَمثَل: َكل بٌّ َعسَّ خير  من َكل   َف في الَمك  َرب في تفضيل الضعيف إذا تََصرَّ . يُض  ب  َربََض، ويروى: خير  من أَسد  ان َدسَّ
 على القَِوّيِ إذا تقاَعَس.

 ويقال: إنَّ فيه لَعََسساً: أي ِقلَةُ َخير.
 وَعسَّ َخبَُر فاُلن: أي أبطأ.

َك وبَ  َك: لغة  في َحّسِ َك وبَّسِ َك.وقولُهم: ِجئ  بالماِل ِمن َعّسِ  ّسِ
. ِس. وقَد  َعسَّت  تَعُسُّ ُس: الناقة التي ترعى وحدها؛ مثل القَُسو   وقال أبو زيد: العَُسو 

ُس  ً -والعَُسو   : الناقة التي ال تَدثرُّ حتى تَبَاَعَد من الناس.-أيضا
ُس  ً -والعَُسو  ُعه-أيضا َسُح َضر   ا.: الناقة التي تُع تَسُّ أي تَُراُز أِبها لَبَن  أم  ال ويُم 

ُس من النساء: التي ال تُبالي أن تَدنو من الِرجال.  والعَُسو 
ُس: القليل الخير ِمَن الرجال.  والعَُسو 
ي ِد، قال:  ُس: الطاِلُب للصَّ  والعَُسو 



تِ  ِت يا لَـمـيسُ  بالَمو  قَُم والفاعـوسُ  قد  ما َعيَّر   يَهِلُك األر 

هـوسُ  واألسدُ  ع الـنَـّ تَ  والبطل  الُمذَرَّ ِلم الَحـؤوسُ الُمس   س 

لَعُ  سُ  واللَّع  تَبُِل العَـُسـو  ميسُ  والفيلُ   الُمه    ال يَب قى وال الِهر 

. ت  فَت ثمَّ َدرَّ س: الناقة التي إذا أُثيَرت َطوَّ  والعَُسو 
س: الناقة التي تضَجر وتَسوء ُخلُقُها عند الَحلَِب.  والعَُسو 

 ، س القليلة الدَّّرِ ها.وقال ابن عبّاد: العَُسو  تَمُّ  وقيل هي التي تَع تَسُّ الِعظاَم وتَر 

 والعَِسي س: الذئب الكثير الحركة.
ً -والعَِسي س  .-أيضا ؛ مثال َحِجيج  وحاج ّ ُع عاس   : َجم 

ِرّماح:  لَُب، قال الّطِ : الَمط   والَمعَسُّ

 الليُل وافاها بأش عََث ساِغـبِ  إذا  في الَحّيِ ضاِمنَِة الِقرى ومحبوَسة  

َطـهـا َرة  ُمعَقَّ   ِلحـاِلـبِ  لم يُكن فيها َمعَسٌّ  إذا  ال يُن ِكُر السَّي ُف َوس 

تَهم شيئاً قليالً. عَم  ُت القوم أُعسُّهم: إذا أط   وَعَسس 
 التِّجاُر الُحَرصاء. -بضّمتين-وقال ابن األعرابي: العُُسُس 

ً  -والعُُسسُ   : اآلنية الِكبار.-أيضا
: القََدُح العظيم، وال ف ُد أكبُر منه، قال: والعُسُّ  ّرِ

حَ  نَي ِن ُخّطاُب الُكثَـب   بَرَّ ِم الَحقَب   ُكلُّ   بالعَي    ِهقَب ّ منهم َضخ 

ُطُب ُعّساً من وإنَّما  إنّي خاِطب  وقد َكـذَب   يقولُ   َحلَب   يَخ 

 ة الجعدي رضي هللا عنه: العينان: َعينا اإلنسان، وَمن قال موِضٌع بعَينِه فقد َوِهَم. والجمع: ِعَساٌس، قال النابغ

ب   ت  ِعَساسا َمَري تُ   َضروس بها نـاِخـس   وَحر  حي فََدرَّ   بُِرم 

 وقال ابن دريد: بَنو ِعَساس بطن  من العََرب.
هاً. ت  عَساساً: أي َكر   وقال أبو عمرو: يقال َدرَّ

ً -والعُسُّ   : الذََّكُر، وانَشَد أبو الواِزع: -أيضا

 فَـَدسُّـهُ  كاَن إالّ َمسُّهُ  ما  ظ ى ُعسُّهُ ُغالماً قد تَشَ  القَت  

عَُس  -بالفتح والتشديد-والعَّساس  عَاُس: الذئب، ألنّه يَعُسُّ بالليل أي يَطلُب. -بالفتح-والعَس   والعَس 
 ويقال للقنافذ: العََساِعُس، لكثرة ترددها بالليل.

: جبل َزن جي: َعس عَس  : موضع بالبادية. وقال الخار  ُر بن أبي  وَعس عَس  َسخ  لبَني عاِمر، قال بِش  طويل من وراء َضِريَّةَ على فَر 
 خاِزم: 

ِس  ِلَمن   نَة  عـاديَّة  لـم تـؤنَـّ عَِس  بِِسق طِ   ِدم    اللِّوى بيَن الَكثيِب فَعَس 

 وقال امرؤ القيس: 

بَني سـا تأوَّ تَدَّ دائي فأُن َكسا أُحاِذرُ   دائي القديُم فَغَلَـّ  أن  يَر 

ً  مول عَسا َرسا أُنادي أو أَُكلِّمُ  كأنّي  تَِرِم الّداُر الَكثيَب فَعَس   أخ 

عَسا. ب عِ القديِم بِعَس   وَروى األصَمعي: أِلّما على الرَّ
 وَعس عَُس بن َسالََمة: كان مشهوراً بالبصرة في صدر اإلسالم، قال ُرَوي ِشد األسدّي: 

عَس    لَبيد  وأبـو ُمـَحـيّاه   فِي نا   ِنع َم الفَتى تَبَيّاه   وَعس 

تَِمُده.  أي: تَع 
ُت ما َحَضَرني من الشواِهد ُت في ِذكِرها الكالم، وَذَكر  تُها في تركيب دور، وبََسط  بيَّ الِحمى، وقد ذََكر  : َغر  عَس  ، ولَّّل ودراةُ َعس 

 الحمد والِمنَّة.
عاُس: السَّراب، قال رؤبة:   والعَس 

ـعـا وبَلَد   َماس   من  س  يجري عليه العَس    السََّراِب والقَتَاُم الَمس 

َماس: الخفيف الرقيق.  الَمس 
عََس الذئُب: أي طاف بالليل.  وَعس 

رون على أنَّ معنى -أيضاً  -ويقال عََس(، قال الفّراء: اجتَمَع الُمفَّسِ عََس الليل: إذا أقبََل ظالُمه. وقوله تعالى: )واللَّي ِل إذا َعس  : َعس 



بَ  ِله وأظلََم. وكذلك السحاُب إذا َدنا من األرض، وقال الليث: من )َعس عََس( أد  َر، وقال بعض أصحابنا: معناه أنَّه َدنا من أوَّ
، وانشد:  ق   األرِض ليالً؛ ال يُقال ذلك إالّ بالليل إذا كان في ُظل َمة  وبَر 

  لنا من ناِرِه ُمق تَبَسُ  كانَ   حتى لو نََشاُء إدَّنا َعس عَسَ 

َغَم الذال في الدال، يعني سحاباً فيه برق وقد َدنا من األرض.أراَد: إ  ذ  َدنا؛ فأد 
بََر بُظل َمتِه. عََس الليل: إذا أقبََل أو أد   وقال ابن َعَرفَة: يقال َعس 

 وَعس عََس فالن األمر: إذا لَبََّسه وَعّماه.
عََسه  ً -وَعس  كه.-أيضا  : أي َحرَّ

، ويُروى تَسَّ بالليل: أي َعسَّ تَسَّ خير  من َكل ب  َربََض، قال الُحَطي ئَة:  واع   الَمثَل الذي ذكرناه في اّول هذا التركيب: َكل ب  اع 

سي ً  ويُم   وِمف ـأدي الذئِب يَع تَّساِن ناري َمعَ   الغُراُب األعوُر العَي ِن واقِعا

تَسَّ  ً -واع  تََسَب.-أيضا  : أي اك 
تَسَّ اإلبَِل: إذا َدَخَل َوَسَطها فَ  .واع  َعها ِلتَُدرَّ  َمَسَح ُضُرو 

عُُس: الشَّمُّ، قال:   والتَّعَس 

عَسا َكَمن ِخرِ  ئِب إذا تَعَس    الّذِ

عُس  ً -والتَعَس   : َطلَُب الَصيد.-أيضا
نُّّوِ من الشيء وَطلَِبه وعلى ِخفَّة في الشيء.  والتركيب يدل على الدُّ

 عسطس

بِه الَخيَزران س: شجرة تُش  لَها: -شدََّدةم -الليث: العَسَُّطو  ِة يَِصف الَحميَر وفَح   ، قال ذو الرمَّ

هُ  على ِر ُمن قَّدِ الِعفَـاِء كـأنَـّ تِدالُها َعصا  أم  س  ِلي نُها واع    َعسَُّطو 

وِميَّة. والذي يُروى في بَي   س رأُس النَّصارى بالرُّ س َشَجر يكون بالجزيرة. قال ويُقال بَِل العَسَُّطو  ِت ذي قال: ويقال َعسَُّطو 
"، وقال أبو س: المنارة التي فيها الراِهب، وقال األصمعي: وأنا أُن ِشُد: "َعصاقَّسِ َدي ر  "، والقُو  س  ة: "َعصاقَّسِ قُو  مَّ عمرو:  الرُّ

تَِوية. ؛ تكوُن َمل ساء ُمس  ِتواًء من َعصا القَّسِ  ليَس َشيء أَشدَّ اس 

 عضرس

َرُس  ِش.: ِحَماُر ا-بالفتح-ابُن عبّاد: العَض   لَوح 
َرِس. وق َرُس: البََرُد، وقيل: هو الثَّلُج، وفي الَمثَل: أبَرُد من العَض  ُد. قال: وقال ابن األعرابي: العَض  َرُس: البَر  يل الَوَرق والعَض 

َرة" الالِّزقة بالِحجارة الناِقعَة في الماء. بُِح عليه النَّدى. وقيل: هي "الُخض   الذي يُص 
 : ي نََوريٌّ تِماالً شديداً، وقال الّدِ تَِمل النَدى اح  َرة يَح  ب  أش َهب الُخض  َرُس: ُعش  َرَسة: وقال أبو زياد: العَض  َرُس؛ الواحدة: َعض  العَض 

ق ِبل:   وأن َشَد قوَل تميم بن أبي م 

ناِن قد َكتِنَت   والعَي رُ  َرِس  منه  يَن فُُخ في الَمك   الثَِّجرِ  َجحافِلُهُ والعَض 

َرة وهكذا َرواه وقال: عَ  َجاَرِة، والثِّن َجاَرةُ: نُق َرة  في األرض. وَروى غيُره: "الثَُّجِر" جمع ثُج  َرَس نَبََت في الثِّن  ي نى أنَّ هذا العَض 
 الِقَطُع.

نُه إلى الَسواد، وأنَشَد ِلتَميم بن أُبَّيِ  َرُس لَو  َرة، قال: والعَض  َمُر قانُئ الُحم  َرِس أح  ُر العَض   بن ُمق ِبل: وقال غيره: نَو 

ِن ساِعلُه يَُمجُّ   إثِر َشّحاج  لطيف  َمـصـيُرهُ  على َرِس الَجو    لُعَاعَ العَض 

ِهي ماَمه. وقال أ ّيِ واد  ِن ُظل َمةَ الّرِ بِل  أراَد بالَجو  لَُم بما قاَل، قال: وقد يجوز أن يكون ابُن ُمق  بو عمرو: قال: وأبو زياد  أع 
كوِر، ولِ  َُ َرُس من الذَ ت من الِجّدِ في َطلَِب الصيد، قال البَعيث العَض  َمرَّ َرِس ُشبَِّهت به عيون الِكالب إذا اح  ِر العَض  َرةِ نَو  ُحم 
 : ر   واس مه ِخداُش بن بش 

لَسُ  ِكالبُ   ِعن ـَد الـشُّـُروِق ُغـَديَّةً  فَصبََّحهُ    ابِن عّمار  ِعطاف  وأط 

َجة   نَـهـا ُمَحرَّ ي دِ  إذا  ُحصٌّ كـأنَّ ُعـيُو  َرسُ  أيَّهَ القَنّاص بالصَّ  َعض 

ثَة ". تَة " و"ُمغَرَّ  ويُروى: "ُمَهرَّ
مّيِ، ولم أِجد هذا القول معروفاً، قال: وقال بعض الرو ناِس الِخط  َرَس من أج  : َزَعَم بعض الرواة أنَّ العَض  ي نََوريُّ اة وقال الّدِ



َرُس من ذكور البَق ِل؛ لونُه لوُن الحمقا يُّوُر أن أيضاً: العَض  ، والصَّ ر  َحة ، وهو أشدُّ البَق ِل ُكلِّه ُرُطوبَةً، وليس لها َصيُّو  ء؛ فيه ُمل 
بِه، وقال عمرو بن أحمر الباهلّي:   يبقى يابُِسه بَع َد َرط 

َرِس ِحرباؤها يََظلُّ  م  ُمَسامِ  كأنّه  بالعَض   أِشـر   قَر 

َرُس في البيت: الظَِّرُب الصَّ   غير.وقال أبو عمرو: العَض 
َرُس، قال:   وقيل: العَُضاِرس: العَض 

َحكُ   َربَّ بيضاَء ِمَن العَطـاِمـس يا   عن ذي أُُشر  ُعَضاِرِس  تَض 

 مثال: ُجَواِلق وَجَواِلق. -بالفتح-والجمع: َعَضاِرُس 

 عطرس

 ابن عبّاد: ُعط روس في ِشع ِر الَخن ساء لم يُفَسَّر، في قولها: 

َر البِ  إذا سُ يُخاِلُف ُطه  ُرو    ي ِض ُعط 

عَةً على قافية السين مضمومة من بحر البسيط مع َكث َرة ما  قال الصغاني مؤلف هذا الكتاب: لم أِجد للخنساء قصيدة وال ِقط 
 طالَع ُت من نَُسِخ ديوان ِشعِرها.

 عطس

ُس والعُطاس: مصَدر قوِلَك َعَطَس يَع ُطُس ويَع ِطُس، قال َعَمر بن األشعَث بن لَ   َجإ : العَط 

أ سـا يَق ِلبُ  سا قَل بَ   من أبو اِلِهنَّ الرَّ   الِعبَادّيِ أراَد العَط 

 : إنَّ هللاَ يُِحُب العُطاَس ويكره التَثاؤب.-صلى هللا عليه وسلّم-ومنه حديث النبي 
لََمة بن ِهشام:  ديقه، قال الُكَمي ت يمَدح َمس  َسة عند الحديث تَص   ويقال: العَط 

قَهاُمنى ا بَلَغ تَ  َت فَو  َدد    بالفأِل األُنوَف العََواِطسا وَصدَّقتَ   لّراِجي َن واز 

فَلََق. ب ُح إذا ان   وربَّما قالوا: َعَطَس الصُّ
تَق بِلَُك من أماِمك. : وهو الذي يَس   وظبي  عاِطس 

 وقال ابن دريد: كانت العرب تَتََشأُّم بالعَُطاِس، وأنشد: 

ق   َت فـيه ِلـ وَخر  ه  َوة  إذا َوجَّ بِس َك عنه العََواِطسُ  َمَضي تَ   غَـز    ولم تَح 

 ويُروى: "الَكَواِدُس".
ب ُح ُعَطاساً، قال امرؤ القيس:  َي الصُّ  وقال الليث: ُسّمِ

تَدي قبل العُطاِس بِسابِح   وقد ِر الفاَلةِ  أقَبَّ   أغ  بِ  كيَع فُو   ُمَحنَـّ

ِق"، وهذه أكثَر.  ويُروى: "قَبَل الشُُّرو 
 اس: فََرُس يزيد بن عبد الَمَداِن الحاِرثّيِ، وفيه يقول: والعَطّ 

عِ حتى تَبَيّنـوا وما نَي ِن َربَّ الُمَزنَّمِ  لدى  َشعَروا بالَجم    ُشع بَِة القَر 

عُ َرمِ  ذََمَرات  بالَخِمي ِس  له  بِِه العَّطاُس رافَِع أن ـِفـهِ  يَبُو   العََرم 

ة َمن  يقول يَع ُطُس، والَمع ِطُس وقال الليث: الَمع َطس: األنف، المي َحك، قال: هذه َحجَّ َمع والَمض  -م والطاء مفتوحتان كالَمد 
ةُ من يقول يَع ِطُس، ألنَّ َمف ِعالً من الِفع ِل المكسور العين، وَمف عَل  من الِفع ِل الَمضموم العين. َوَردَّ  -مكسورة الطاء ُحجَّ

ِة: -بفتح الطاء-ع َطس الُمفَضَُّل بن َسلََمة على الليث: المَ  مَّ  . قال ذو الرُّ

نَ  د  أِسـي لَة   وأل َمح  حاً عن ُخـُدو    خال ما أن  تَِشفَّ الَمعَاِطسُ  رَواء    لَم 

َُّم بها.  وقال ابن األعرابي: العاُطوس دابَّة يُتَشأ
 وقال أبو زيد: تقول العرب للرجل إذا مات: َعَطَست  به اللَُّجُم.

 : أي ذََهبَت به الَمِنيَّة.-ُمعَجَمة-بعضهم يقول َغَطَست  وقال ابن عبّاد: و
َمة: ُكلُّ ما تََطيََّرت به، قال:   وقال: واللُّج 



ُرنا وإنّا   لَُجم  من الَمنِيَِّة عاِطسُ  لها  أُناس  ال تَزاُل َجُزو 

 ويقال للموت: اللَُّجُم العَطوس، قال رؤبة: 

سـا قالت   سا ن ُضويَ   ِلماض  لم يََزل  َحـُدو    السُّرى والسَّفََر الدَُّعو 

سـا تَخاُف اللَُّجمَ  أال    العَُطـو 

ُس: الذي يرمي بِنَف ِسِه الَمراِمي.  الَحُدو 
بََههُ في َخل ِقه وُخلُِقه. َسةُ فالن: إذا أش   ويقال: فالن َعط 

 : الّراِغُم األنِف.-يعني بفتح الطاء المشدَّدة-وقال ابن عبّاد: الُمغَطَّس 

 عطلس

 : الطويل.-مثال َعَملَّس -ابن دريد: العََطلَّس

 عطمس

العَي َطموس من النساء: التّامة الَخل ِق، وكذلك من اإلِبل. وقال َشِمر: العَي َطموس من النساء: الجميلة. وقال أبو ُعبَيد: هي 
ع ر َعَطاِمُس، قا  ل: الَحَسنة الطَّويلة. والجمع العَطاميس، وقد جاء في ضرورة الّشِ

َحكُ   ُربَّ بَي ضاَء من العَطـاِمـِس  يا   َعن  ذي أُُشر  ُعَضاِرِس  تَض 

س  س-وكان يجب أن يقول َعطاِمي س، ألنّك لّما َحَذف َت الياء من الواحدة بَِقيَت َعَطُمو  ، فَلَِزَم التعويض، ألنَّ حرف -مثال قََربُو 
قير، ولم تَ  ي ِن راِبعُهُ؛ كما لَِزَم في التَّح  َت اللِّ تَج  ِذِف الواو، ألنََّك لو َحذَف تَها الح  ً -ح  ِذَف الياء في الجمع والتصغير،  -أيضا إلى أن تَح 

رى. تَغنَيَت عن َحذ ف األخ  ياَدتَي ن ما إذا َحذَف تَها اس  ِذُف من الّزِ  وإنّما تَح 
 وقال ابن األعرابي: العَي َطموس: الناقة الَهِرَمة.

س أيضاً.وقال الليث: العَي َطموس: الم ُمو  ة ذاةُ قََوام  وأل َواح ، ويقال ذلك لها في تلك الحال إذا كانت عاِقراً، ويقال العُط   رأة التّارَّ
 وقال ابن فاِرس: َكلُّ ما زاَد في العَي َطموس على العَين والياء والطاء فهو زائد، وأصله العَي طاء وهي الطويلة العُنُق.

 عفرس

نَس: األسد الشَّديد، وما ِسوى العين والفاء والراء فهو زيادة.والِعف   -بالكسر-الِعف ِرس   ريس والِعف راس والعُف ُروس والعَفَر 
نَس من اإلبل: الغليظ العُنُق.  والعَفَر 

 وَعف َرَسه: إذا َصَرَعه وَغلَبَه.

 عفس

 العَف ُس: الَحب ُس، واالب تِذال أيضاً، قال العّجاج يَِصُف بعيراً: 

ِس  وَرَمالنِ   َجذ عِ العَف ـِس من طوِل  كأنَّه َد الِخم  ِس بَع    الِخم 

دِس  ِس  والّسِ د   بـفَـأ ِس  من أق طاِرهِ  يُن َحتُ   أحياناً وفوَق الّسِ

 والعَْفس: ِشدَّة َسْوق اإلبِل، وأنشد: 

  السََّواُق ُكلَّ َمع فَِس  يَع ِفُسها

: َصبو ِك.والعَف ُس: َدل ُك األديِم باليَِد. وثوب  ِمع فَس   ر  على الدَّع 
ِل. ج  ِز بالّرِ  والعَف ُس: الضَّرُب على العَج 

ِسُن أكَل  تَه َضغ طاً شديداً؛ عن ابن األعرابي. قال: وقيل ألعرابّي: إنََّك ال تُح  تُه: إذا َجذَب تَه إلى األرض فََضغَط  الرأِس فقال: وَعفَس 
يَي ِه وأ ِفُس أُذُنَي ه وأفُكُّ لَح  مي بالُمّخِ إلى من هو أحَوُج منّي إليه. قال ابن األعرابي: الصاد والسين أما وهللا إنّي ألع  س حى َخدَّي ه وأر 

 في هذا الحرف جائز.



ِجد-ويقال إنَّ الَمع ِفَس  .-مثال َمس   : الَمف ِصُل من المفاِصل، وفيه نََظر 
َوع: اسما ناقتين للراعي النَُّمي رّيِ الشاعر، وقال يذُكُرهم  ا: والِعفاس وبَر 

نِيَة    َخذَلَت  منها َعجاساُء ِجـلَّة   وإن َوعا بَِمح  لى الِعفَاَس وبَر    أش 

َت". تَأ َخر   ويُروى: "إذا اس 
 : القصير.-مثال ِحيَف س-والِعيَف س 

 وان عَفََس في التُّراب: أي انُعَفََر.
َراعِ. والُمعَافََسة: الُمعالَ  ُم: إذا تَعالَُجوا في الّصِ  َجة.وتَعافََس القَو 

يق لَِقَي حنظلة بن الربيع األَُسي دي  فقال: كيف أنَت يا حنظلة؟ قال: قلُت نافَق  -رضي هللا عنهما-وفي الحديث: أنَّ أبا بكر الصّدِ
ُرنا بالنار والجنة كأنّا رأ َي عين -صلى هللا عليه وسلّم-حنظلة. قال: سبحان هللا ما تقول؟ قال: قلُت نكون عند رسول هللا  ؛ يُذَّكِ

نا األزواَج واألوالَد والَضيعاِت نَِسينا كثيراً، قال أبو بكر  -صلى هللا عليه وسلّم-فإذا خرجنا من عند رسول هللا  رضي -وعافَس 
 -صلى هللا عليه وسلّم-حتى دخلنا على رسول هللا  -رضي هللا عنه-: فَوهللِا إنّا لَنَل قى مثل هذا، فان َطلَق ُت أنا وأبو بكر  -هللا عنه

ُرنا -صلى هللا عليه وسلّم-فقُل ُت: نافََق حنظلة يا رسول هللِا، فقال رسول هللا  َدَك تُذَّكِ : وما ذاَك؟، قُل ُت: يا رسول هللا نكوُن ِعن 
نا األزواَج واألوالَد والَضيعاِت نَِسينا كثيراً، فقال رس ، فإذا خرجنا من ِعندَك وعافَس  صلى -ول هللا بالنّاِر والجنّة كأنّا َرأ َي َعي ن 

ِر لََصافََحت ُكم المالئِكة على فُُرِشُكم وفي -هللا عليه وسلّم ك  : والذي نفسي بِيَِده أن  لو تَدوموَن على ما تكونون عندي وفي الذِّ
" منصوب بإِضماِر نَرى. . "َرأ َي َعي ن   ُطُرِقكم، ولكن يا حنظلة ساعةُ وساعةً ثالَث َمّرات 

زاَحة أُعافِس وأُماِرس، َهي هاَت يمنََع من الِعفَاِس  -عنهرضي هللا -وفي حديث علي ّ  أنَّه قال: َزَعَم ابُن النابغة أنّي تِل عابَة تِم 
. هكذا َذَكره أبو ُسلَيمان  ُر البَع ِث والِحساب، وَمن كان له قَل ب  ففي هذا عن هذا واِعظ  وزاِجر  والِمَراِس خوُف الموِت وِذك 

ل على ما ذََكَره الَخّطابّي. -رحمه هللا-الَخّطابّي   في غريب الحديث من تأليفه، وهو في نهج البالغة على غير هذا، والُمعَوَّ
 وقيل في قول جرير يهجو الراعي النَُّمي رّي: 

ر   فأوِلع لَع َت بالدَّبَِر الغَُرابا كما  بالِعفَاِس بَني نَُمـي    أو 

ِلع  بالفََساد، وقيل: أراَد الناقة الُمَسّماة بالِعفَاِس؛ بديل البيت الذي قَب َل هذا يدعو عليهم، أراَد: بالفساد، ورواه ُعماَرة: ف أو 
 البيت، وهو: 

  الِفصاُل إذا أهابا وتَع ِرفُهُ   له الِعفَاُس إذا أفاقَت   تَِحنُّ 

تِها بعد الَحلَِب. تِماعُ ِدرَّ ُرها واج   إفاقَتُها: ُدُرو 
تَفََس القو َطَرعوا.وقال ابُن فاِرس: اع   ُم: أي اص 

 والتركيب يدل على ُمماَرَسة وُمعالََجة.

 عفقس

، قال العّجاج:   العَفَن قَُس: العَِسر األخالق، وُخلُق  َعفَن قَس 

هُ   أراد ُخلُقاً َعفَن قَـسـا إذا سا أقَرَّ   النّاُس وإن  تَفَجَّ

 وقال الِكسائّي: َرُجل  َعفَن قَس فَلَن قَس: أي لئيم.
ل ِق. ويُقال: ما  أدري ما َعف قََسه وما َعق فََسه: أي ما الذي أساَء ُخلُقَه بعد ما كاَن َحَسَن الخ 

 عقبس

يَاني: العَقَابِي س: الشدائد من األمور.  اللِّح 
 وقال غيُره: رماه هللا بالعَقَابيس والعَقَابيل والعَبَاقيل: أي بالدواهي.

ل ق.وقال ابن عبّاد: العَقَن بَس والعَبَن قَس: ال  سَّيُِّئ الخ 

 عقرس

 : حيُّ باليََمن.-مثال َجع فَر-ابن عبّاد: َعق َرس 

 عقفس



: وهو السَّيُِّئ الُخلُق الُمتَطاِول على الناس، يقال: ما أدري ما الذي -لغتان مثل الَجذ ِب والَجب ذِ -الليث: العَقَن فَس والعَفَن قَس 
ل ِق. َعق فََسه وَعف قََسه: أي ما الذي أساَء ُخلُقَه  بعد ما كاَن َحَسَن الخ 

 عكبس

 : أي كثيرة. وقال أبو حاتم: إذا قاَربَِت اإلبل األلَف فهَي ُعَكابِس وُعَكبِس.-مثال ُعَجاِلط وُعَجِلط-اللِّحيَاني: إبل ُعَكابِس وُعَكبِس 
بََس الشيء: إذا َرِكَب بعُضه بعضاً.  وقال ابن عبّاد: تَعَك 

 عكس

ُس: أن تَُشدَّ حب ساً: إذا َعقَل َت يديه بَِحب ل  ثُمَّ َردَ العَك  ُت البعير َعك  . وقال ابن دريد: َعَكس  غِ يديه ِليَِذلَّ ِم البعير إلى ُرس  َت الً في َخط  د 
م تَه بَِحق ِوه. ومنه قول الربيع بن ُخثَي م: اع كسوا أنفَُسُكم َعك َس الخيِل باللُُّجِم. واس  ِت بطِنه فََشَدد  ذلك الحبل: ِعَكاس  الَحب َل من تَح 

 بالكسر.
هُ  ِكس  ُت كالمي أع  ساً: إذا قَلَب تَه. وقيل: العَك ُس َردَُّك آِخَر  -بالكسر-والعَك ُس: قَل بَُك الشيء نحَو الكالم وغيِره، يقال: َعَكس  َعك 

بطونها معكوسة الرأس  نَها؛ ويقال إلى الشيء إلى أّوِله، ومنه عكس البَِليَِّة ِعن َد القبر، ألنَّهم كانوا يَر  َكلَها وبَط  إلى ما يلي َكل 
َرها؛ ويَت ُرُكونها على تلك الحال حتى تموت، قال جرير:  ِرها ِمّما يَلي َظه   ُمؤخَّ

يََد سام  َغي َر َمع كوِس  ُصل نا  إذاً معَشر  َكشَّت  بِكاَرتُـُهـم إنّا   بأص 

ساً.والعَكيس: لَبَن  يَُصبُّ على َمَرق  كائناً ما كان، تق ِكُس َعك  َت أع   ول منه: َعَكس 
ً -والعَِكي ُس  ه:  -أيضا َرُب، قال الراعي يَُردُّ على الحالل ويَُذمُّ أُمَّ  من اللَّبَِن: الحليب تَُصبُّ عليه اإلهالة فَيُش 

حاً َوِري ُدها َمذاِخُرها  َسقَي ناها العَِكي َس تَـَمـألت   فَلَّما داَد َرش    واز 

 " و "تَمذََّحْت"، وَمذَاِخُرها: زوايا بطنها. وقال آَخر: ويُروى: "تمدََّحتْ 

ـي فـانِ  َجف ؤكَ  ِرَك للـّضِ ً   ذا ِقد  فاِن في الِجفَانِ  َجف أ غ    على الرُّ

   باألل ـبـانِ  من العَِكي ِس  َخي ر  

ً -والعَِكي ُس   : القضيب من الَحبَلَِة يُع َكُس تحت األرض إلى موِضع  آخر.-أيضا
 عَكيَسة: الظَّلماء.والليلة ال

 والعَكيَسة: الكثير من اإلبل.
 وَعِكَس به: مثل َعِسَك به.

 ويقال: دوَن ذلك األمر ِعكاس وِمكاس: وهو أن تاُخذَ ِبناِصيَِته ويأُخذَ بناِصيَِتك، وقيل: هو إتباع.
يَتِه كأنَّه قد َي األفعى يقال: هو يَتَعَكَّس في ِمش  يَبَِست ُعُروقُه، والسَّكران إذا َمشى كأنَّه يَتَعَكَّس   وقال الليث: الرجل إذا مشى َمش 

يَتِه.  في ِمش 
تََكَس: بَِمع نًى، قال:   وان عََكَس الشيء واع 

َكسا َعك فَ   بِِه ُمع تَِكِسـيَن نُـكَّـسـا طافُوا   الَمجوِس يَل عَبوَن الدَّع 

ع.  والتركيب يدل على َجْمٍع وتََجمُّ

 عكمس

: أي كثيرة. وقال أبو حاتم: إذا قاَربَِت اإلبُِل األل َف فهي ُعَكِمس  وُعَكاِمس  وُعَكِبس  إبِل  ُعَكِمس  وعُ  َكاِمس  وُعَكبِس  وُعَكابِس 
.  وُعَكابِس 

ِلم، وأنشد:  : ُمظ   وقال ابن فاِرس: ليل  ُعَكاِمس 

ِلم  ُعَكاِمسُ  والليلُ    ليل  ُمظ 

في، يقال: َعَمَس عليه الَخبَر. قال: وهذا منحوت من َعَكَس وَعَمَس؛ ألنَّ في  َعَمَس معنًى من معاني اإلخفاء، والظُّل َمة تُخ 
م: الِحمار. عُو  كوس والُكعسوم والُكس   والعُك موس والعُم 

لََم. َمَس الليل: إذا أظ   وَعك 



 علدس

ل ُب الشديد من اإلبل، وناقة َعلَن َدسة وَعَرن    َدسة.ابن دريد: العَلَن َدس والعََرن َدس: الصُّ
 وقال ِهشام: العََرن َدس؛ وقال أبو الطَّيِّب: العَلَن َدس: األسد الشديد.

 علس

 : القَُراد.-بالتحريك-العَلَُس 
والُمَسيَّب بن َعلَس بن مالك بن عمرو بن قُمامة بن عمرو بن يزيد بن ثَع لَبَة بن َعِدّي بن ربيعة بن مالك بن ُجَشم بن بالل بن 

َمس بن ُضبَيعَة بن ربيعة بن ِنزار.ُخماعة بن ُجلَّي بن   أح 
 ورجل َعلَسّي: أي شديد، قال الَمّرار بن سعيد الفَق عَِسّي: 

لَسا يسبرُ  ساً أم   رآها العَلَِسّي أب لَـسـا إذا  فيها القوُم ِخم 

   القوم أَداوى يُبَّسـا وَعلَّقَ 

ً -والعَلَس  ر  -أيضا ب  من الِحن َطة تكون حبّتان في قِش  ب  من البُّرِ : َضر  ي نََورّي: العَلَس َضر  ، وهو طعام أهل صنعاء. وقال الّدِ
تِنقاء؛ يَن بُُت بنواحي اليمن، قال: وَزَعموا أّن العَلَسيَّ الَمِقُر وهي نبات الَصبُر، قال: وأخ برني بعض َجيِّد  غيَر أنّه َعِسُر االس 

َسِن:  ً -ونباته البحرانيين قال: له نور  َحَسن  ِمثل نور السُّو  لَُظ، قال أبو  -أيضا َسِن األخضر إالّ أنَّه أعظَم ورقاً وأغ  نباُت السُّو 
ق ِم:  َزة السَّع دي وَوَصَف الضُّعَن وما َزيَّنَّ به اإلبل من الرَّ  َوج 

نى كأنّ   َمِطـي رُ  نَب تَهُ واد   ونَعَّمَ   النُّق َد والعَلَِسّي أج 

ن النَّخل.وقال ابن عبّاد: العَلَسّي شجرة تَن   ُجو  ناً كهيئة ُعر  ُجو   بُُت ُعر 
جُ  َي الرَّ  ُل َعلَساً، قال: وقال غيره: العَلَس: ضرب من النمل. وقال أبو ُعبَي َدة: العَلََسة ُدَوي بَة شبيَهة بالنَّملة أو الَحلََمة، وبها ُسّمِ

َعةُ   الَوّهاُب خير  من َعلَس   ُعَماَرةُ   الفَّساُء َشرٌّ من أنَس   وُزر 

    َخير  ِمن َك يا قُنََب الفََرس   وأنا

َهَرة: ربيعَةُ الَوّهاب.  ووقََع في الَجم 
 وقال ابن األعرابي: العََدُس يقال له العَلَُس.

َواء َمَع الِجل ِد.  وقال الليث: العَِلي س: ِشواء  َسمين. وقال غيره: هو الّشِ
 ِن.وقال ابن دريد: ِشَواء  َمع لوس: إذا أُِكَل بالسَّم  

ُب، يقال: َعلََس يَع ِلُس َعل ساً. قال: وقال أبو ليلى: العَلُس: ما يُؤكل ويُش َرب.  وقال الليث: العَل ُس: الشُّر 
نا عندهم َعلُوساً. وساً: أي شيئاً، وكذلك: ما َعلَس   وقال أبو صاِعد الِكالبّي: يقال: ما ذاَق َعلَُوساً وال لَؤ 

 ع األكراد.: من قال-مثال تَنُّور-وَعلُّوس 
 : أي طعاماً.-بالضم-وقال ابن هانئ: ما أَكل ُت اليوَم ُعالساً 

 .-ُمَصغَّراً -وقد َسّموا ُعلَي ساً 
 ويقال: ما َعلَُّسوا َضي فَُهم بشيء  تَعليساً: أي ما أطعموه.

ً -وَعلَّس داؤه  َح.-أيضا تََد وبَرَّ  : أي اش 
ل الُمجَ  يت: الُمعَلَّس: الرجُّ ّكِ ب.وقال ابن الّسِ  رَّ
 وقال ابن عبّاد: التَّع ليس: الصََّخب والقالَة.

 قال: وناقة ُمعَلََّسة: أي ُمذَكََّرة.
.  والتركيب يدل على ِشدَّة  في شيء 

 علطبس

لَس البَّراق، قال ُعذَاِفر:   العَل َطبيس: األم 

 َخـِلـي سـا وحاِجـبـي  َرأى َشي َب قَذالي ِعي سى لَّما

ِت عَ  وهاَمةً  ُل بها ال  ل َطبِيسـاكالطَّس   تَع ِريسا يَِجُد القَم 



 علطس

س  س-ناقة ِعل َطو  َدو   : وهي الِخياُر الفاِرَهة.-مثال فِر 
ُس أيضاً: الطويل.  والِعل َطو 
. و  في تَعَسُّف   والعَل َطَسة: َعد 

 علطمس

.  الليث: العَل َطِمي س من النوق: الشديدة الضخمة ذاةُ أق طار  وَسنَام  ُمش ِرف 
َجَز الذي أنشدتُه آنفاً:   قال: والعَل َطِمي س: الهاَمة الضخمة الصلعاء، وأنشد الرَّ

ِت َعل َطِمي سا وهاَمةً    كالطَّس 

 بالميم. وقال رؤبة يصف نفَسه ألعدائه: 

ِر َعل َطِمي سا يََري نَ  َب الشَّج  َحةَ  ال  َرح  سا يَتََشّكى النَّط   الفَُطو 

ة الَحَسنَة القوام، واألصل في هذا َعي َطموس، والالم بدل من الياء والياء بدل من وقال ابن فاِرس: العَل َطمِ  ي س: الجاِريَة التّارَّ
لُه العَي طاء أي الطويلة. وانشد الليث في ُمَضاَعِف الحا ِء الواو، وُكلُّ ما زاَد على العَيِن والياء والطاء في هذا فهو زاِئد، وأص 

 في تركيب د ح ح: 

كِ    وأنَِّك َعل َطِمي سُ  ُدَحي ِدَحة    أنَّني َرُجل  قَصير   أَغرَّ

تَِلئة َشبَاباً.  بالميم، أي ُمم 
ِل الشديد البَل ع.  والعَل َطِمي س والعَل َطبِي س: من ِصفَِة الكثير األك 

 علكس

 الليث: َعل َكس: رجل من أهل اليََمن.
تََمَع.  والُمع لَن ِكُس من اليَبِي ِس: ما َكثَُر واج 

مِل أيضاً، وقال الُكَمي ت يصف ثوراً:   والُمع لَن ِكُس: الُمتَراِكم من الرَّ

ـِمــر   فبـاَدرَ  ر  ِسـَرارا نَِحي َرةً   لـيلَةَ ال ُمـق  ر  ِلَشه   َشه 

ـلَـن ـِكـس   إلى َدفَِت الهاِرهارا من  َسبِطات بُمع  مِل أر    الرَّ

اج:  واْعلَْنكَس الشَّعر: إذا اشتدَّ سواُده، قال  العج 

سـا أزمانَ  لَن كَسا بفاِحم    َغّراُء تَبُذُّ العُنَـّ ِوَي حتى اع    ُدو 

لَسـا وبََشر      مَع البياِض أم 

تَِمع. لَن ِكك: وهو الكثيف المج   وقال الفّراء: َشع ر  ُمع لَن ِكس وُمع 
 وقال ابن فاِرس: الالم بدل من الراء.

لَن كَس الشيء: إذا تردََّد.  واع 
 غيره: الُمعَل ِكس: الُمع لَن ِكس. وقال

 علهس

ة . تُهُ بِشدَّ ُت الشيء: ماَرس   ابن عبّاد: َعل َهس 

 عمرس



س  : القوي الشديد من الِرجال. وقال ابن فاِرس: هذا ِمّما زيَدت فيه العَي ن، وإنَّما هو من الشيء الَمِرس -مثال العََملَّس-العََمرَّ
 وهو الشديد الفَت ِل.

د: أي شديد.وَسي ر  َعمَ  س وَعَمرَّ  رَّ
س: أي سريع. د  َعَمرَّ  وِور 

عََد إليه. تَِنع أن يُص  س من الِجبال: الّشاِمخ الذي يَم   والعََمرَّ
س: الشَِّرس الُخلُق القَِوّي.  والعََمرَّ

َدح الوليد بن عبد الَمِلك : كذلك، قال ُحَمي د األرقَط يَم  س  س: شديد، وَشر  َعَمرَّ  : قال: ويوم َعَمرَّ

تَلـى بِـهِ  وإن   س    يَِهج يَوم  ِليُب  لَُح عن أن يابِهِ  َعَمرَّ  يَك 

فَي ِه ِظالُل غاِبهِ  يُِظلُّ      َزح 

س: الخروف، وقد جاء في الشعر في جمعه: العََماِرس  ُرو  ، ويُروى -رضي هللا عنه-، قال حميد بن ثور -بحذف الياء-والعُم 
ة بن عبد هللا القَُشي ري، و مَّ عاِرِهما: للّصِ جود في ِدي وانَي  أش   هو َمو 

ِري َن ما َسَمُك القُـرى أُولئك   ُعُصب  فيها ِرئاُت العََماِرِس  وال  لَم  يَد 

ة: بََصُل القُرى. مَّ  وفي ِشعر الّصِ
، عن أبي عمرو. س  ُرو   وربَّما قيَل للغاُلم الحاِدر: ُعم 

س المالِ  ُرو  ، ِلعََوِز ومحمد بن ُعبَيد هللا بن أحمد بن ُعم  كي: من أصحاب الحديث. وأصحاب الحديث يفتَحون العين، وهو َخل ف 
ل  ِسوى َصع فُوق وهو ناِدر. لُو   بِنَاِء فَع 

 عمس

 : الحرب الشديدة.-بالفتح-الليث: العََماس 
 والعََماس: الداِهيَة.

تَدى لوجِهه فهو: َعَماس. ويوم َعَماس من أيّ  س، قال العّجاج: وُكلُّ أمر  ال يُقام له وال يُه   ام ُعُمس وُعم 

ِس  إن   وا ِلِضراِس الضَّر  َمِهرُّ ِل بعَد الشَّـأِس  ويَن ِزلوا  يَس   بالسَّه 

ـِس  َمّرِ أيّام  َمَضي نَ  ِمن      ُعم 

ساً، وقال ابن دريد: َعِمَس يوُمنا  -بالضم-وقد َعُمَس يوُمنا  ً  -بالكسر-َعَماَسةً وُعُمو  ساً وَعَمسا -، قال العّجاج -يكبالتحر -َعم 
 ً  في الواِحِد:  -أيضا

ُم العََماُس فاق َمَطـّر   إذ     أي دي الُكَماةِ وَخَطر   وَخَطَرت    لَِقَح اليَو 

 وليل َعَماس: ُمظِلم.
نة بن كعب بن جابِر العَتَكّي:   وأسد َعَماس: شديد، قال ذلك َشِمر، وأنشد لثابِت قُط 

  بِِهنَّ ذو ِلبَد  َعَماسُ  أطافَ   ىكالَحذَِف الُمـنَـدّ  قُبَيِّلَتانِ 

َرى من أيَن يُؤتى له. ر  َعَماس وَعَموس: ال يُد  يت: يقال أم  ّكِ  وقال ابن الّسِ
، كان أَحَد مناِزل رسول هللا  ش  . -صلى هللا عليه وسلّم-وَعِمي ُس الحمائِم: واد  بين َملَل  وفَر   إلى بَد ر 

 والعَِمي س: األمر الُمغَّطى.
ّ الَخث عَِمّي، أبو أسماء رضي هللا عنها.-ُمَصغَّراً -س وُعَمي    : هو ُعَمي س بن َمعَد 

ِل والغَلَبَة، قال أبو ُزبَ  س  ألنّه يُوَصف بأخذ الفَرائس الَجه  يد حرَملَة والعَموس: الذي يَتَعَّسف األشياء كالجاِهل. وقيَل لألَسد: َعُمو 
 بن الُمنذر الطائي يصف أسداً: 

سُ  بَصير    ِلجوَن وباَت يَس رييُد   فباتُوا   بالدُّجى هاد  َعُمو 

سوا وأَغبَّ منهم إلى ً   أن َعرَّ  َحِسي سُ  ما يَُحسُّ له قَريبا

س  ِب. ويُروى: َغُمو  ك  : نََزَل قريباً من الرَّ : َظَهَر ساعةً وَخِفَي أُخرى، ويقال أَغبَّ س.-بالغين ُمع َجَمة-أَغبَّ  ، ويُروى: َهُمو 
 كتاب: أي َدَرَس.وَعَمَس ال
َواُس  كون الميم، وإليها يُن َسب الطاعون، ويُضاف فَيُقال: -بسكون الميم-وَعم  : كورة من فلسطين، وأصحاب الحديث يَُحّرِ

َواس، وكان هذا الطاعون في خالفة ُعَمر  َرةَ، ومات فيه جماعة من الصَّحابَة،  -رضي هللا عنه-طاعون َعم  سنة ثماني َعش 
تُُهم   في كتاب "َدّرِ السَّحابة في َوفِيّات الصحابة" من تأليفي. قال: ذََكر 

ق  ِمث ِل الِهالِل وبَي ضـا ُربَّ  َواس ءَ   ِخر  عِ من َعم    َحَصان  بالِجز 



س: أن تُِرَي أنََّك ال تَع ِرُف األمَر وأنَت عاِرف  به.  والعَم 
 َب.ويقال: ما أدري أيَن َدقََس وال أي َن َعَمَس: أي أيَن ذَهَ 

.-وفي بعض النَُّسخ منها: على العَِميَسيّة والغَِميَسيّة-وفي النوادر: َحلََف فالن على العَِميَسة والغَِميَسة   : أي على يميِن غيِر َحق ّ
َمَسه: أي أخفاه.  وَعَمَس الشيء وأع 
َسات   َسات  وُمعَمَّ  ظِلَمة َمل ِويّة عن ِجَهتِها.: أي مُ -بكسر الميم الُمَشدَّدة وبفتِحها-وأتانا بأَُمور  ُمعَّمِ

 وتَعَاَمَس عن الشيء وتَعَاَمَش وتَعَاشى: إذا تَغَافََل عنه.
: أي تَعامى َعلَيَّ وتََرَكني في ُشبَهة  من أمِره.  وتَعَاَمَس فالن علَيَّ

هُ بالعََداَوة. تَه ولم تُجاِهر  ُت فالناً: إذا ساتَر   وعاَمس 
بَتِها وال تَتََهتَّك، قال الراعي يهجو الحالل بن عاِصم  وَخن َزراً: وامرأة ُمعاِمَسة: تَتََستَّر في   َسبِي 

  ُمعاِمَسة  على األطهارِ  أَمة    الَحالَل َوَخن َزراً َولََدت ُهما إنَّ 

واية أشهر، وقال ابُن َجبَلَة: الُمقاِرفَة  هذه رواية األزهري، أي تأتي ما ال َخي َر فيه ُمعَاِلنَةً به، وِرواية غيِره: "ُمقَاِرفَة"، وهذه الّرِ
ِلها.  الُمداِنيَة الُمعَاِرَضة من أن تُِصي َب الفاِحَشة، وهي التي تَل قَُح لغَي ِر فَح 

رار.  والُمعاَمَسة: الّسِ
تِباه وال ِتواء في األمر.  والتركيب يدل على ِشدَّة في اش 

 عمكس

ُم والُكع ُسو   عُو  ُس والُكس  ُمو  ُس والعُك  ُكو   ُم: الِحمار.العُم 

 عملس

قاع العاِملّي، وليس س: القوّي على السير السَّريع، قال َعِدّي بن زيد بن ماِلك بن َعِدّي بن الّرِ  أبو عمرو: العََملَّس والعََمرَّ
 ِلِمل َحةَ كما َوقََع في الَحَماَسة: 

  مِ بَعيِد الَهّمِ ماض  ُمعَمَّ  ُدعاءُ   قليالً ثمَّ نَبَّهَ نَوَمـُهـم فَناموا

بَلَت لهُ  َعَملَِّس  تَق  مِ  َكَحّرِ النّاِر لم َسموم    أسف ار  إذا اس   يَتَلَثَـّ

س"، وهذه الرواية أشهر وأكثر.  ويروى: "َعَمرَّ
ً -والعََملَّس  َعتِِه في إرخائِه، وقال الليث: العََملَّس: الذئب الخبيث، قال الشَّن فَري األزديّ -أيضا ئب، وهو وصف  له ِلُسر   : : الذِّ

س   ولي لوَن ِسي د  َعَملَـّ قَطُ   ُدونَُكم أه  ئَلُ  وأر  فاُء َجي  ل  وَعر    ُزهلو 

ى َعَملَّساً، قال الطرماح يصف صائداً يَُكفُّ ِكالَب الصيد:  ئب في ُسرَعتِِه فَيَُسم   وقد يَُشبَّه كلب الصيد بالذ ِ

عُ س   يَُوّرِ عَماِت ال من  باألمـراِس ُكـلَّ َعـَمـلَـّ ي َد غيِر الشواِحنِ الُمط    صَّ

َن شيئاً. َن في الطَّرِد وال يَِصد   الشواِحن: التي يُب ِعد 
.  ويقال: هو َعَملَّس ُدلَُجات 

وقال ابن فاِرس: هذا مّما زيَدت فيه الالم، قال: ويمكن أن يكون منحوتاً من كلمتين؛ من َعِمَل وَعَمَس، يقول: هو َعمول  
، َعموس: أي يركب رأسه   ويَمضي فيما يَع َملُه.َعموس 

ِه ويَُحجُّ بها على ظهِرِه.  وفي الَمثَل: أبَرُّ من العََملَِّس، وهو رجل كاَن بّراً بأُّمِ
لوسة: من نعت القوس الشديدة السريعة السهم.  وقال ابن عبّاد: العُم 

لََسة: السُّرَعة.  وقال ابن دريد: العَم 

 عمنس

الَن َصنَ  يَانُِس، وكانوا يقِسمون له من أنعامهم وُحُروثِِهم.قال أبو المنذر: كاَن ِلَخو   م  يقال له: ُعم 

 عنبس



م  قُل َت: َعن بََسة  تَه باس  . وإذا َخَصص  رىً -الليث: العَن بَُس: من أسماء األسد، إذا نَعَتَّهُ قلت: َعن بَس  وُعناِبس  ؛ كما تقول: -غير ُمج 
باعّي، وقال هشام: ال أدري اسم  هو أم ِصفة  وال أدري ما أصلُهُ، وقال أبو ُعبَيد: أُساَمةُ وساِعَدة، ذكره األزَهرّي والليث في ا لرُّ

. ِس، فَعَلى هذا النون زائدة ووزنُهُ فَن عَل   هو من العُبُو 
ب وُسفيان وأبو ُسفيان وعمر ب وأبو َحر   و وأبو عمرو.والعَنَاِبُس من قَُري ش: أوالُد أَُميَّة بن عبد شمس األكبر؛ وهم ِسنَّة: َحر 

 : له وألبيه َعن بَس  ُصحبَة.-رضي هللا عنهما-وخاِلد بن َعن بَس بن ثعلَبَة البلوّي 

 عنس

ل بَة، قال العّجاج يمدح عبد الملك بن مروان:   العَن ُس: الناقة الصُّ

ِس وأُخرى َجل ِس  َكب َداءَ   قد َحَسرنا من َعالَة  َعن ِس  كم   كالقَو 

   ِدَرف ـِس  أو بـاِزل   ِدَرف َسة  

 وقال َعْبَدة بن الطَّبيب العَْبَشِمي : 

َرة   َسـَرة   بَِجس  ِغي لُ  فيها  َكعاَلةِ القَـي ِن َدو  قال  وتَب    على األي ِن إر 

بَة  بَِقيَت فيها من  تَشيُر بِِقن َوان  إذا ُزِجَرت َعن س    َشَماليلُ  َخص 

ً -وَعن س  ُجب بن َعريب بن زيد بن كهالن بن : قبيلة من اليمن، وَعن س: لقب، -أيضا واسمه زيد بن ماِلك بن أَُدد بن زيد بن يَش 
ُجب بن يَع ُرب ابن قحطان، منهم َعب َهلَة العَن سّي الَكذّاب.  َسبَأ بن يَش 

الف َعن س: من مخاليف اليََمن، مضاف إلى َعن س بن ماِلك هذا.  وِمخ 
 والعَن س والعَن ز: العُقَاب.

ُت العودَ  تُه: أي َعَطف تُه أو قَلَب تُه.وَعنَس    وَعنَش 
راِكها حتى ثُها في منِزِل أهِلها بعَد إد  َخَرَجت من  وَعنََست الجارية تَع نَُس وتَع نُِس ُعنُوساً وِعنَاساً فهَي عاِنس: وذلك إذا طاَل َمك 

ةً فال يُقال لها َعنَسَ  . وَعنَِست ِعداِد األب كار، هذا ما لَم تتزّوج، فإن تََزّوَجت َمرَّ  : لُغَة  في َعنََست  بالفتح، قال األعشى: -بالكسر-ت 

ـتـي بِـعَـِشـيَّة   ولَقَد ُل ِلمَّ بِ   أَُرّجِ تـادِ  للشَّر   قَب َل َسنَابِِك الُمـر 

 أذ وادِ  فـي قِـن ّ وفـي ونََشأ نَ   قد َعنََست  وطاَل ِجَراؤها والبِيِض 

تاد" أي دراِهمِ  " ويروى: "َسباِئُك الُمر  " أي في نِع َمة، وأصلها أغصان الَشَجر، و "في قِّن  َر، ويروى: "في فَنَن  تَري الَخم   الذي يَش 
" رواية األصمعي.  أي في َعبيد  وَخَدم؛ وهذه رواية أبي ُعبَي َدة؛ و "في فَنَن 
ع: َعوانِس وُعنَّس وَعن س  َق الُمع ِصر، والَجم  لكباِزل وبَ -وقال الِكسائي: العاِنس: فَو  ل  وبُز   ، قال: -واِزل وبُزَّ

سـا يُع ِرس َرمُ   إب كاراً بها وُعنَـّ َرسا أك  س  باءةً إذ  أع    ِعر 

 وُعنُْوس أيضاً، كقاِعد وقُعود وجاِلٍس وُجلُوس وشاِهٍد وُشُهود وساِجٍد وُسُجود، قال رؤبة: 

 وأت راباً بهـا أُنُـوسـا ذاكَ   نَرى األب كاَر والعُنُوسـا وقد

ِكن الَخنّاَعةَ النّامـوسـاتُ  ال ِصبُ   م  سا وتَح    الالِعنَةَ الجاُسو 

وال األعناق:  ة يصف اإلبل الط ِ مَّ  األُنُْوُس: األوانِس. و قال ذو الرُّ

 ً فَت َوِعي طا  العََواِنسُ  والعاتِقاتُ  َمعَاِصي ُرها  كأسراِب القَطا قد تََشوَّ

 طاً. وقال الُمَرق ِش األكبَر يصف ناقَتَه: أي: ال تَْحَسبي ُمَراعاتَِك اآلجاَل َوِعيْ 

بِحُ  َداةِ ناَط ِزمـاَمـهـا وتًص    ُشعَب  فيها الَجواري العََوانِسُ  إلى  كالدَّو 

ً -ويقال للرجل   عانِس، قال أبو قيس بن ِرفاَعة:  -أيضا

ي بُ  والعانِسونَ   الذي هَو ما إن  ُطرَّ شاِربُهُ  ِمنّا ُد والّشِ   وِمنّا الُمر 

 وقال أبو ذؤيٍب الُهذَلي : 

َمُط عاِنسُ  وليَدي نِ   على ما ُكنَت تَع لَُم بَي نَـنـا فانّي   حتى أنَت أش 

 وجمل  عاِنس: سمين تام الَخل ق، وناقة عانِسة: كذلك.
نَس بن سلمان: شاِعر.  واألع 



.-بالكسر-وقال أبو عمرو: الِعنَاُس   : الِمرآة، والجمع: ُعنُس 
 : النََّظُر في الِعناِس ُكلَّ ساعة.-حريكبالت-والعَنَُس 
 : اسم رمل  معروف، وأنشد األزهري للّراعي: -كأنَّه تصغير ِعنَاس-وُعنَيِّس 

تَعي وأع َرضَ  ل  من ُعنَيَِّس تَر  ذاً به نِعَاجُ   َرم   وَمتَـاِلـيا الَمال ُعو 

ِل، ويروى: ِمن  ُعتَيِّي َن.ورواه ابن األعرابي: "ِمن  يُتَيَِّم" وقال: اليَتَائُم بأسفَل ال م  نى ُمن قََطعُهُ من الرَّ  دَّه 
. نََست  الجاِريَة: ِمثل َعنََست  وَعنَِست   وأع 

َهه: إذا خالََطه. نََس الشَّي ُب َوج   وأع 
 : َهه: إذا َغيََّرت ه، قال أبو َضب ّ الُهذَليُّ ُن َوج  نََسِت الّسِ  وأع 

قَ  كأنَّ  ُب فان َحنى ُحَسام    ـــهُ ُحـَويّاً والـَجـِديَّةُ فَـو  ر   َصقيل  قَصَّهُ الّضِ

َرق في الدُّجى ِسوى  قُباُلً لم يُع نِِس الـشَّـي ُب َرأَسـهُ  فَتىً    َخيِّط  كالنُّوِر أش 

" بضّمتَين، وأنشد الشعر أب تَق بََل الشباب، وروى أبو عمرو: "قَباَلً" أي ُمق ِبالً، وروى أيضاً: "ُخيُط  و تّمام في الَحماَسة قُباُلً: ُمس 
 ِلُسَوي د الحاِرثّي.

، وقال األصمعي: ال يقال َعنََّست  ولكن ُعنِّ  نََست  على ما لَم -َست  وقال أبو زيد: َعنََّسِت الجاِريَة تَع نِي ساً: ِمثل َعنََست  وَعنَِست  وأع 
ُجل، قال أبو الغِ -يُسّمى فاِعلُه لُها. وكذلك َعنََّس الرَّ  ط ريف يصف الخيل: ، وَعنََّسها أه 

نَ  ـَوةً  فأن َكح  َن نِس  ظى ِبِهنَّ الُمعَنِّسُ  أيامى  أب كاراً وغاَدر    وقد يَح 

 ً ِكيِن ما وللعََزبِ   ألرباِب البُيُوِت بُيُوتُـُهـم َهنيئا ـسُ  الِمس   يَتَلَمَّ

ْرماح يصف الثَّ   ْور: واْعنِْيناُس ذَنَِب الناقَة: ُوفُْوُر ُهْلبِه وُطْولُه، قال الط ِ

َسحُ  نِس   يَم  نَو    ِمي الةِ النِّيَاحِ الِقيَام   ِمث لِ   األرَض ِبُمع 

ٍة. ٍة في شيٍء وِشدَّ  والتركيب يدل على قو 

 عنفس

 : اللئيم القصير.-بالكسر-ابن عبّاد: الِعن ِفُس 

 عنقس

 : الّداهي الخبيث.-بالفتح-أبن دريد: العَن قَُس 

 عنكس

 ر فيما يقال.ابن عبّاد: َعن َكَس: اسم نه

 عوس

ُس والعََوَسان: الطََّوفان بالليل، يقال: عاَس الذئُب يَعوُس: إذا َطلََب شيئاً يأُكلُه.  العَو 
ساً: إذا َكدَّ عليهم وَكَدَح. وقال َشِمر: عاَس ِعيَالَه يَعُوُسُهم وعالَُهم يَ  عولُُهم وقاتَُهم وقال ابن األعرابي: عاَس على ِعيَاِله يَعوُس َعو 

 وتُُهم، وزاد غيُره: مانَُهم يَمونُُهم: بمعنًى، وأنشد: يقُ 

َسُهم َخلّى ِسُن َعو   جاِحـدِ  في ُكّلِ عام   ويَقُوتُُهم  يَتَامى كاَن يُح 

: بمعنًى و َسَن الِقياَم عليه. وإنَّه لَعَائُس مال  وسائُس مال  ُس والِعيَاَسة: سياَسة المال، يقال: عاَس مالَهُ: إذا أح  .احِ والعَو   د 
ُس  ، قال: -بالضم-والعُو  ِسي  ب  من الغَنَم، يقال: َكب ش  ُعو   : َضر 

ِتـهـا قد ِس ُسّحاحِ  َمَواِلئ    كاَد يَذ َهُب بالُدنيا وأزَّ   َكِكبَاِش العُو 



ِتقاَمِة البَي ِت. يرافّي: َهَمَز الياَء من َمَوال  الس   قال ابن الّسِ
 : الحاِمُل من الَخنافِِس، وأنشد: -مثال ناقة بََراكاء-َواساء وقال أبو َعبّي د  عن القَنَانّي: العَ 

ً  بِك راً    َعَواَساَء تَفَاسى ُمق ِربا

 وأنشد غيره: 

تُ  ً  أق َسم  طاُد إالّ ُعن ُظبا ً  إالّ   ال أص   َعَواَساَء تَفَاسى ُمق ِربا

   الِمق نَبـا إوانَي ِن تَُوفِّي ذاةَ 

بَةُ -بالضم-والعَُواَسة   من اللَّبَن وغيِره. : الشَّر 
ساء-وقال ابن دريد: العََوس  رأة  َعو  َوس وام  قَي ن حتى يكون فيهما -بالتحريك َزَعموا، يقال: َرُجل  أع  د  : وهو ُدُخول الّشِ

ثَُر ما يكوُن ذلك ِعن َد الضَِّحك. َمتَي ن، وأك   كالَهز 
ي قَل. َوس الصَّ  وقال ابن فاِرس: ويقولوَن: األع 

 َوّصاف للشيء.واألع َوس: ال
تِه. ُكُن إلى ِصحَّ  قال وُكلُّ هذا ِمّما ال يَكاُد القَل ب يَس 

 عيس

ل، وأنشد الُمفَضَُّل لَطَرفَة بن العَب د:   العَي س: ماء الفَح 

لُبُ  ّ فـأب ـتَـغـي َسأح    ِجيرتي حتى يَُجلُّوا ِلَي الَخَمر   به  َعي ساً َسـم 

"، وإنما يَتََهدَُّدهم بِشع ِره.ورواه غير المفضَِّل: "َعن ساً" بالن  ون "إن  لم تَُجلُّوا لَي الَخبَر 
ُل النّاقة يَعيُسها َعي ساً: إذا َضَربَها. ل وهو ِضَرابُه يقال: عاَس الفَح  ُب الفَح   وقال الخليل: العَي س: َعس 

ة يصف : اإلبل البيض التي يُخاِلُط بياَضها شيء من الشُّق َرة، واِحُدها-بالكسر-والِعي س  يَُس، واألُنثى: َعي َساء، قال ذو الرمَّ : أع 
 ناقَتَه: 

ً  والِعي سُ  نَ   من عاِسج  أو  واِسج َخبَبا   من جانِبَي ها وهي تَن َسِلبُ  يُن َحز 

 وقال آَخُر: 

داَن لَّمـا أقُولُ  راً وِعي سا أثارا  ِلخاِربَي  َهم  َمةً ُحم    ِصر 

 وقال جرير: 

بَهُ الَهوى من بَِعي   َعلَّ  ِم بالِعي ِس  أمُّ   د  أن  يُقَّرِ   النُُّجوِم وَمرُّ القَو 

 أي بالبِي ِض وهي كرائُِم اإلبِل.
َرأة. م ام   وَعي ساء: اس 

ً -والعَي ساء   األنثى من الَجَراد. -أيضا
ن  يانّي، والجمع: الِعي َسو  ُت بالِعي َسي ن، -بفتح السين-وِعي سى: اسم  ِعب رانّي أو ُسر  ورأيُت الِعي َسي ن. وأجاَز الكوفيُّوَن َضمَّ ، وَمَرر 

تِماع الّساِكنَي ن َوَجَب  هُ البصِريُّوَن وقالوا: ألنَّ األِلَف لّما َسقََطت الج  أن تَبقى السين السين قبل الواو وكسرها قبل الياء، ولم يُِجز 
ق بينهما، ويَف تَُح في األصليّة فيقول: َمفتوحة على ما كانت عليه، سواء كانت األلف أصلية أو غير أصليّة. وكان الكِ  َسائّي يُفَّرِ

، وإن  َمِويٌّ ِمي ّ َمر  َسوي، تَق ِلُب الياء واواً، كما قُل َت في َمر  ن، ويَُضمُّ في غير األصلية فيقول: ِعي َسوي وُمو  َت ُمع َطو  ِشئَت َحذَف 
ِسيٌّ بكسر السين، كما قُل َت: َمر   .الياء فقُل َت: ِعي سيٌّ وُمو   ِميٌّ وَمل ِهيٌّ

تَة، ولكن قَبَُحت الياء بعَد الضّمة فَُكِسَرت العين بَة والُكم  ه  على الياء.  وقال الليث: الِعي َسةُ في أصل البناء: فُع لَة، على قياس الصُّ
ِف الَكس ر.  وكانت الكسرة أَحقَّ بالياء ألنَّها ُخِلقَت من ِصر 

عُ: إذا لم يُكن فيه رَ  ر  يََس الزَّ .وأع   ط ب 
، قال المّرار بن سعيد الفَق عَِسّي:   وتَعَيََّست اإلبل: صاَرت  بَيَاضاً في َسَواد 

َم بُكّلِ ُمع ط  َرأ َسهُ  َسلِّ  بَة   ناج    الُهُمو   بَتَعَيُِّس  ُمَخاِلِط ُصه 

َرهُ هذا وإن أُضيَف إلى بََوي ه: "ُمع طي َرأ ِسِه" باإلضافِة، ويُك   الَمع ِرفَة، بدليل أنَّه َوَصفَه بِنَاج . هكذا الرواية، ورواه ِسي 
ِل. ِب الفَح   والتركيب يدل على لون  أبيََض وعلى َعس 

 فردس



دُ  ً  يُغَّمِ َدسا زاً ِمر  َدسـا وهاَمةً   األعداَء َجو  ِكباً ُمفَر   وَمن 

َرسا وَكل َكالً      ذا حاِميَات  ِمه 

تَنِ  ُشّواً ُمك  َدساً: أي َمح  .وقال أبو عمرو: ُمفَر  ِدَست  : قد فُر   زا. ويقال للُجلَّة إذا ُحِشيَت 
َض. َدَسه: إذا َضَرَب به األر  عُ القَبِيُح، يقال: أَخذَه فَفَر  َدَسة: الصَّر   والفَر 

 فرس

َت األُنثى خاّصة لم  تَقُل إالّ فَريَسة الفََرُس: يَقَُع على الذََكِر واألُنثى، وال يقال لألُنثى فََرَسة. وتصغير الفََرِس فَُريس، وإن  أَرد 
 بالهاء، عن أبي بكر بن السَّّراج.

 وأحمد بن محمد بن فَُري س: من أصحاب الحديث.
 والجمع: أف راس وأف رس.

أنّه قال: ليس من فََرس  عربي  إالّ يؤذَن له ُكلَّ فجر   -صلى هللا عليه وسلّم-عن النبّي  -رضي هللا تعالى عنه-وروى أبو ذر 
عَل ني أَحبَّ ماِله وأهِله إليه.يَد عو: اللهمَّ انَّ  ل تَني من بَني آدم فاج  ن َخوَّ ل تَني ِممَّ  َك َخوَّ

ِله األرض بقواِئِمِه وقّوةِ وطئِِه. َي الفََرُس فََرساً ِلَرك   وقال ابن فاِرس: َممكن أن يكون سّمِ
َمع على فَ  . ويُج  ، أي صاِحُب فََرس  ، وهو مثل الِبن  وتاِمر  َواِرس، وهو جمع شاذٌّ ال يُقاس َعلَيه، ألنَّ فواِعل إنَّما وراِكبُهُ فاِرس 

؛ أو ما كان ِلغَير -؛ أو جمع فاِعل إذا كان صفة للمؤنَّث ?مثل حاِئض وَحوائِض-مثال ضاِربَة وَضَواِرب-هَي جمع فاِعلَة 
َمع عليه -ط  وَحواِئطمثل َجَمل  باِزل وِجمال  بواِزل؛ وَجَمل  عاِضه  وجمال  َعواِضه؛ وحائ-اآلَدِمييِّن  ، فأّما ُمَذكَُّر ما يَع ِقل فلم يُج 

 إالّ فَواِرس وَهَواِلك ونَواِكس وَعواِطس وَكواِدس وَرواِهب وقَواِرس وقَواِبس وَخواِلف.
ِلك في الَهَواِلك، فجرى فأّما فواِرس فألنّه شيء ال يكوُن إالّ في المؤنّث فلم يَُخف  فيه اللّب س. وأّما هواِلك فانَّه جاء في الَمثَل: ها

على األصل، ألنَّه قد يَجيء في األمثال ما ال يَِجيُء في غيِرها. وأما نواِكس فقد جاءت في ضرورة الشعر. وقد تُعَلَّل البواقي 
 ُكلَّ لفظ  منها ونتَكلُّم عليه. -إن شاء هللا تعالى-بما ياُلئُِمها، ونذكر 

. يُ  تَِبقاِن إلى غاية فَيَتََساَويان، وهذا التشبيه يقع في االبتِداء، ألنَّ النهاية تََجلّى عن وفي الَمثَل: ُهما َكفََرَسي ِرهان  َرب الث نَين يَس  ض 
 َسب ِق أَحِدِهما ال َمحالَة.

وهي -تفسيُره: إنَّ الِعدَّةَ وفي حديث الضَّّحاك في َرُجل  آلى من امرأِتِه ثُمَّ َطلَّقَها فقال: ُهما َكفََرَسي ِرهان  أيُُّهما َسبََق أُِخذَ به. و
فقد بانت  منه المرأة بتلك التطليقة وال شيء عليه من  -وهو أربعة أشهر-إن انقََضت قَب َل انقضاء وقت ايالئه  -ثالث ِحيَض

مع تلك اإليالء، ألنَّ األربعة أشهر تنقضي وليست له ِبزوج ، وإن َمَضت األربعةُ أشهر وهي في الِعدَّةِ بانَت منه باإليالء 
 التطليقة؛ فكانت اث نَتَين.

.  وفي مثَل  آَخر: أب َصُر من فََرس يهماَء في َغلَس 
ة:  مَّ ناء جبال من الرمل تَُسّمى: الفَواِرس، قال ذو الرُّ  وبالدَّه 

َواَز ُمش ِرف   إلى َن أج   الفَـَواِرسُ  وعن أي ماِنِهنَّ  ِشماالً   ُظعُن  يَق ِرض 

يت: إذا كا ناً كاَن أو فِرساً أو بَغالً أو ِحماراً قُل ُت: َمرَّ بنا فارس  على بَغ ل  وَمرَّ وقال ابن السّكِ ذَو  ن الرجل على ذي حاِفر ِبر 
، قال:   بنا فاِرس  على ِحَمار 

ِن أو فاِرِس البغلِ  على  امرؤ  للَخـي ِل ِعـن ـدي َمـِزيَّة   وإنّي َذو    فاِرِس البِر 

ن جرير: ال أقوُل لصاِحِب البغِل فاِرس  ولكنّي أقوُل بَغّال، وال أقوُل لصاِحِب الحماِر فاِرس  وقال ُعمارة بن عقيل بن بالل ب
 ولكنّي أقوُل َحّمار.

ُت َسبََب إضافَِته إلى الفََرِس في تركيب ح  وربيعة بن نِزار بن َمعَّدِ بن عدنان أخو ُمَضَر وأنمار يُقال له: ربيعةُ الفََرِس، وقد ذََكر 
 م ر.
س  -ِمثال َغَطفَان-َرسان وفَ  َسي ُت بها أيّاماً َسنَةَ َخم  : جزيرة مأهولة من َجَزائِر بَحر اليََمن. قال الصغاني مؤلف هذا الكتاب: أر 

.  وِستِّمائة، وعندهم َمغَاُص الدُّّرِ
ّ؛ نحو تَنُوخ، وهم أخالط من  َطلَحوا على هذا االسم. وقال ابن دريد: فََرَساُن: لقب قرية من العََرب، ليس بأب  وال أم  العرب اص 

 وُكلُُّهم من بَني تَغ ِلب. قال: وقال ابُن الَكل بي: كان َعب ِدي د الفََرَساني أّحد رجال العرب المذكورين.
، وفي رواية َمن  ِسَواه: قال ماِلك بن خا ر  ِلد والفاِرس والفَروس والفَّراس: األسد، قال أبو ذؤيب الُهذَلي في ِروايِة أبي نَص 

 الُخناعّي، وهو الصحيح: 

ُم واآلراُم والنـاسُ  والعُف رُ   َمّي إنَّ ِسبَاعَ األرِض هاِلـَكة   يا  واألُد 

ـتَـِرك   تاهللِ  ِت َرّزام  وفَّراسُ  في  ال يُع ِجـُز األيّاَم ُمـب  َمِة الَمو    َحو 



ساً: أي َدقَّ  -بالكسر-يقال: فََرَس األَسُد فريَستَهُ يَف ِرُسها  ساً. فَر  تُعِمَل حتى ُصيَِّر ُكلُّ قَت ل  فَر  ِس، ثمَّ َكثَُر واس   ُعنُقَها، هذا أصُل الفَر 
ِر َرقَبَتِها قبَل أن تَب ُرد. وفي حديثه اآلَخر: أنَّه -رضي هللا عنه-وفي حديث عمر  ِس في الذبيَحة، أي عن َكس  : أنَّه نهى عن الفَر 

تَعاَن على -رحمه هللا-ف ِرسوا. وعن ُعَمر بن عبد العزيز أَمَر ُمناِدياً أن ال تَن َخعوا وال تَ  عِ وأن يُس  ِس والنَّخ  : أنَّه نهى عن الفَر 
 الذبيحة بغير َحِدي َدِتها.

 والفَريَسة: فَعيلَة بمعنى َمف عُولَة.
َهِرّي: والفَِري ُس: حلقة من خشب يقال لها بالفارسيّة: َجن بَر  أي الَحلَقَة الَمع طوفة التي تَُشدُّ   في َطَرِف الَحب ل، وأنَشَد األز 

ً  فلو َشاُء ِمئيَن باعـا   َمَمرُّ ذلك في الفَِري ِس  لكانَ   كان الّرِ

 وفَريس بن ثعلَبَة: من التابعين.
عى. وفي حديث النبي  سى، كَصريع وَصر  ع: فَر  ُجوَج وإنَّ : أنَّه ذََكَر ياُجوَج وما-صلى هللا عليه وسلّم-والفَريس: القَتيل، والَجم 

ِت نَف س  واِحَدة سى كَمو  بِحوَن فَر  ِسُل عليهم النَّغََف؛ فَيُص  َغُب إلى هللا؛ فَيُر  َصُر وأصحابُه فَيَر  ِسُل هللُا نبيَّ هللا عيسى يُح  ، ثُمَّ يُر 
لَفَة. َض حتى يَت ُرَكها كالزَّ  َمَطراً فَيَغ ِسُل األر 
 ِسِه فَري َستَه.وأبو فِراس وأبو فَّراس: كنية األسد، ِلفَر  
 : له ُصحبَة.-رضي هللا عنه-وأبو فِراس ربيعة بن كعب األسلمي 

َدق.  وأبو فِراس: كنية الفََرز 
يى الَهَمداني: الُمَكتِّب الكوفّي، يَروي عن عاِمر بن شراحيل الشَّع بّي.  وفِراس بن يَح 

ساً. ئُب الشاةَ فَر  يت: فََرَس الّذِ  وقال ابن السّكِ
سوفاِرس: الفَ  وُم كاَن -صلى هللا عليه وسلّم-. وفي حديث النبي -بالضم -ر  تي الُمَطي َطاَء وَخَدَمت ُهم فاِرُس والرُّ : إذا َمَشت أُمَّ
 بَأ ُسهم بينهم.

ً -وفاِرس  س.-أيضا  : ِبالد الفُر 
َصة: ريُح الَحَدِب؛ كأنَّ  َسة والفَر  َسة: الَحَدُب. وقال غيره: الفَر  َر أي تُدقُّه؛ وتَف رُصه أي وقال ابن األعرابي: الفَر  ها تَف ِرُس الظَّه 

بّي -رضي هللا عنها-تَُشقُّه. وفي حديث قليلة بنت مخَرمة التَّميميَّة  َسة. َذَكَرها إبراهيم الَحر   -رحمه هللا-: كانَت قد أَخذَت ها الفَر 
ين؛ وَذَكرها أبو ُعبَيد بالصاد وقال: العاّمة تقولها بالسين؛ وأّما  المسموع عن العََرب فبالصاد، وقد ُكتَِب الحديث بتماِمه في بالّسِ

 تركيب س ب ج.
: موِضع ببالد ُهذَي ل، وقيل: بَلَد  من ِبالِدها، قال أبو بُثَي نَة القرمي:  س   وفَر 

ُهم لُو  ً  فأع  با ِل السَّي ِف َضر  ِس  وقُلتُ   بِنَص    لعلَّهم أصحاب فَر 

س  . قال ال-بالكسر-والِفر  تَلَفَت : نَب ت  ِليَة. وقال األزهري: اخ  ي نََوري: ذََكَر بعض الرواة أنَّه ضرب من النَّب ِت ولم تَب لُغني له تَح  ّدِ
َوُق. قَاص. وقال غيره: هو الَحبَن، وقيل: هو البَر   األعراب فيه؛ فقال أبو الَمكارم: هو القَص 

َود وليس با-بالفتح-وقال ابن األعرابي: الفََراُس  ِري ِز، وانشد: : تمر  أس    لّسه 

ً  إذا بِ  على  أكلوا الفََراَس َرأي َت شاما   األن شاِل منهم والغُيُو 

 األنثال: التِّالل.
فَعونَه إلى النبّي -بالكسر-والِفَراَسة  س، ومنها الحديث الذي يَر  اتَّقوا ِفراَسة المؤمن فإنَّه  -صلى هللا عليه وسلّم-: االسم من التَفَرُّ
 ور هللا. وال يَث بُُت، تقول منه: َرُجل  فاِرُس النََّظر. ويقال: أف َرُس النّاِس صاِحبَةُ موسى صلوات هللا عليه.يَن ُظُر بن

َسةً وفََراَسةً: إذا َحذََق أمُر الَخي ل، وفي  -بالضم-ورُجل  فاِرس  على الخيل، بين الفََراَسة والفُُروسيّة، وقد فَُرَس  يَف ُرُس فُُرو 
ِضها.الحديث: َعلِّ  َم والفََراَسةَ: يعني الِعلَم بركوب الخيل وَرك   موا ِرجالَُكم العَو 

َصة. َسة: الفَر   وقال ابن األعرابي: الفُر 
 : إذا دام على أكل الفََراس.-بالكسر-وفَِرَس 

ِس.  وفَِرَس: إذا دام على رع ي الِفر 
ِسُن للبعير: كالحاِفر للبغل والفََرس والِحَمار، والنو إن شاء هللا -ن زائدة، وهي مؤنَّثَة، ووزنُها ِفع ِلن  عن ابن السَّّراج، ويأتي والِفر 

ِسُن شاة  على االستِعارة، وفي حديث النبي  -تعالى : يا نساء -صلى هللا عليه وسلّم-ِذكُرها في حرف النون، وربَّما قيَل: فِر 
ِسن شاة. و ِقَرنَّ جاَرة  ِلجاَرتِها ولو ِفر  قَبَة الفَّراس ِلفَِري َسِته.المسلمات ال تَح  ناِس والفَُرانِِس لألَسد الغَليظ الرَّ  كذلك النون في الِفر 

بَاع. ناساً ألنَّه رئيس الّسِ َي فِر   وقال أبو عمر الزاهد: الِفرناس: األسد الضاري. وقال ابن خالَوي ه في كتاب لَي َس: ُسّمِ
، وج ناس  ناس: فََرانَِسة، وانشد لجرير: قال ويقال لرئيس الدَّهاقين والقُرى: ِفر   مع ِفر 

ِضِهـم إنَّ  ألوَن عن النِّكاِح ُمُهورا ال  الفرانَِسة الذيَن بأر    يَس 

ناس: رجل من بَني َسليط.  وفِر 
ناس من الرجال. الشديد الشُّجاع، ُشبِّهَ باألسد، وانشد أبو زيد:  ُر في كتاب الجود والَكَرم: الِفر   وقال النَّض 

هَ   َت أَسـداً فُـراِنـسـارأي   أأن   هاً والجبيَن عابسا والَوج    َكر 



تَ  نو أو أب غَض     تاُلبِسـا أن  تَد 

 وقال أبو عمرو: يقال: أف َرَس عن بَِقيَِّة مال فاُلن: إذا أَخَذه وتََرَك منه بِقيّة.
ئ ُب شاةً من َغنَِمه. يت: أف َرَس الراعي: أي فََرَس الّذِ  وقال ابن السّكِ

جل األَسَد ِحماَره: إذا تََرَكه له ِليَف تَِرَسهُ وينجَو هو. قال:  وأف َرَس الرَّ
ُت فيه خيراً. س   ويقال: تَفَرَّ

س: أي يَتَثَبَّت  ويَن ُظر.  وهو يَتَفَرَّ
س: إذا كان يُري الناَس أنَّه فاِرس.  وقال األصمعي: فالن يَتَفَرَّ

ُر. ال طاَد. وقال النَّض  ئُب الشاةَ، ولكن يقال: أَكلَها. وقال معاوية  واف تََرَس األسد: اص  : الدُّنيا لم -رضي هللا عنه-يقال افتََرَس الذِّ
ر   ناها اف ِتراساً. -رضي هللا عنه-تُِرد أبا بَك  ها، وأّما نحُن فاف تََرس   ولم يُِرد 

ُن تدبيِرها ألمور بيتِها. نََسةُ المرأة: ُحس   وفَر 
ِء الشَّي    ِء ودقِّه.والتركيب يدل على َوط 

 فرطس

ِطي َستُه؛ عن أبي سعيد. وقال األصمعي: الِفن طيَسة والِفر   طوَسة الِذئب وفِر  ِطي َستُه: أنفُه، وكذلك فُر  طوَسة الخنزير وِفر  طيَسة: فُر 
َزة َحِميُّ األنف. ِطي َسة: أي منيع الَحو   األرنَبَة، يقال إنَّه لََمنيع الِفن ِطيَسة والِفر 

طوَسة: قَضيب الِخن زير. قال: والفََراطيس: الَكَمُر الِغالُظ.وقال ابن عبّاد  : الفُر 
طاس: العريض.  وقال ابن دريد: الِفر 

طوَستَه. َطَس الِخن زير: إذا َمدَّ فُر   وقال غيُره: فَر 

 فسس

ق. فَاس: األحمق النِّهايَةُ في الُحم   أبو عمرو: الفَس 
فَاس: َكَهام.  وسيف  فَس 

فَاس: من البُقُول، أخضر خبيث الريح، له زهرة بيضاء، يَن بُت  في َمَسائِل الماء.وقال ابن عبّاد: ا  لفَس 
 وقال ابن األعرابي: الفَِسي س: الرجل الضعيف العقل، والجمع: الفُُسُس. وقال أبو عمرو: الفُُسُس: الضَّع فى في أبدانِِهم.

ع ُضها إلى بعض ثُمَّ يَُركَّب في حيطان البيوت من داِخل  كأنَّه نقش  ُمَصّور، وقال الليث: الفَُسي فََساء: ألوان من الَخَرز يُؤلَّف بَ 
 وأكثر َمن  يَتَِّخذُه أهل الشَّاِم، وأنشد قوله: 

تِ  ِفِس  َكَصو    اليََراَعِة في الِفس 

. راً بالفَُسي ِفساء. قال األزهري: الفَُسي ِفَساء ليس بِعََربي ّ  فإنَّه أراد بيتاً ُمَصوَّ
ِفَصة أي الَرِطبَة.والفِ  ِفَسة: لغة في الِفص   س 

فَسى: لعبة لألعراب.  وقال الفّراء: الفَس 

 فطرس

ُرس  َرُجهُ من ُعيُون من الجبل الُمتَِّصل -بالضم-نهر فُط  لَة من أرض فِلَس طين، َمخ  م  ُرس: قرب الرَّ ؛ ويقال: نهر أبي فُط 
 هللا بن عبّاس بِبَني أَُميَّة، قال أبو نؤاس الحسن بن هانئ: بِنابِلس، به كانت َوق عَة عبد هللا بن علي بن عبد 

نَ  بَح  ُرس   وأص  َن عن نهِر فُط  ز  رُ  عن البيِت الُمـقَـدَِّس  وُهنَّ   قد فَوَّ  ُزو 

 فطس

ُشهُ في الوجه. : تََطأ ُمُن قصبة األنف وان تشارها، والرجل أف َطس. وقال ابن دريد: الفََطُس في األنف: ان ِفرا-بالتحريك-الفََطُس 
لَعَة والفَلََحة والشَّتََرة والَجَدَعة والقَلَفَة والَكَشفَة والعَفَلَة والَخَرَمة.-بالتحريك-وقال غيره: االسم منه الفََطَسة   ؛ كالقََطعَة والصَّ

َسة.-بالفتح-والفَط ُس   : َحبُّ اآلس، الواِحدة: فَط 
َسة  ً -والفَط  جال، يَقُل َن: : َخَرَزة من َخَرز األعراب -أيضا ذ َن بها الّرِ ُعُم النساء أنَُّهنَّ يُؤّخِ  التي تَز 



تُه ذ  َسـه   أخَّ َسه بالثُّؤبا  بالفَط    والعَط 

ِن الَمن هوك. رَن الثُّوباَء ُمراعاةً لَوز   يَق ص 
ساً  ً -وقال ابن دريد: فََطَس الرجل يَف ِطُس فُُطو  سا ِلُس ُجلُو   : أي مات.-مثال َجلََس يَج 

ي س والفِ  ي ت-ّطِ يَانِيّة، إالّ أنَّ -مثال ِسّكِ ض إّما ُروِميّة وإّما ُسر  ي ُس فَلَي َس بِعََربِّي  َمح  َرقَة العظيمة. وقال ابن دريد: فأّما الِفّطِ ُهم : الِمط 
ي َسة الِخن زير؛ يُريدوَن أنفَهُ وما وااله.  قالوا: ِفّطِ

ُطوم، ومن الخنزير: الِفن ِطي َسة؛ هكذا وقال ثعلب: هي الشَّفَة من اإلنسان، ومن ذوات الخُ  ُم والُخر  باع: الَخط  فَُر، ومن الّسِ : الِمش  ّفِ
 رواه بالنون على فِن ِعي لَة، والنون زائدة.

تُه، وكذلك إذا َضَرب تَه. تُه عن كذا: أي َوقَم   وقال ابن عبّاد: يقال فََطس 
تُه بالَكِلَمة وبالَخبَر: إذا قُل تَه في وجهه  .وفََطس 

َسة: ِجل ُد غيِر الذَّكّيِ.  قال: والفَط 
تُه. ض  ُت الحديَد: َعرَّ  وفَطس 

تُه بالَكلَمة وبالَخبَِر. ُسهُ تَف ِطي ساً: ِمث ُل فََطس   وَظِلل ُت أُفَّطِ

 فعس

 ابن األعرابي: الفاعوس: الَحيَّة، وأنشد: 

ِت يا لَـِمـي سُ  بالموتِ  ِلُك األرقَم والفاعـوسُ  قد  ما َعيَّر   يَه 

سُ  واألسدُ  ُهـو  ع الـنَـّ سُ  والبطلُ   الُمذَرَّ تَل ئُم الحـؤو   الُمس 

لَعُ  تَبُِل العَـسـوسُ  واللَّع  ِمي سُ  والفيلُ   الُمه    ال يَبقى وال الِهر 

ُس: الَكَمُر.  والفاُعو 
ُس: الّداِهيَة.  والفاُعو 
ُس: الَوِعُل.  والفاُعو 
ُس: الَكّراُز.  والفاُعو 
م  يَُسّمى به أّحد الُمالِعبَي ِن بالُمواَغَدِة، وهي لُ وقال ابن عبّاد:  ، واس  ُم الثَّقيل الُمِسنُّ ُس من كل شيء من الدَّواّبِ: الفَد  عبَة  والفاُعو 

. َن بأسماء  و  تَِمُع نَفَر  فَيَُسمَّ  لهم، يَج 
قَط:  ج، قال ُحَميد األر  ُج، ألنّها تَتَفَعَّس أي تَتَفَرَّ سة: الفَر   والفاُعو 

َدلُ  أنَّماك َستُها تَبِي تُ   ذُرَّ عليها الَخر   تَألَّلُ  فاُعو 

 وقال ابن عب اد: الفُْعُس: الَحي اُت.

 فقس

ساً  ً -فَقََس يَف ِقُس فُقُو  سا ِلُس ُجلُو   : أي مات.-مثال َجلََس يَج 
تَها  تُها: إذا َكَسر  ُت البيَضةَ وفَقَص  َت ما فيها. -لسين والصادبا-وقال ابن دريد: الفَق ُس من قوِلِهم فَفَس  َرج   ثمَّ أخ 

َهَرة: القُفاس بتقديم القاف-قال: والفُقاس بالضم   : داء شبيه بالتَشنُّج بالمفاِصل.-وفي بعض نَُسخِ الَجم 
هُ: تَِفر  ي ِر فَيَف َسُخ ُعنُقَه ويَع  . وقال  وقال ابن ُشَمي ل: يُقال للعُود الُمن َحني في الفَّخِ الذي يَن قَِلُب على الطَّ الِمف قاس، يقال: فَقََسه الفَخُّ

عَُل بينهما شيء يَُشدُّ  َداِن يَُشدُّ َطَرفاُهما بَِخي ط  كالذي في وسط الفخ. ثمَّ يُلوى أَحُدهما، ثمَّ يُج  هما، ثمَّ يُوَضع الليث: الِمفقاس: ُعو 
لَقَت : أي َوثَبَت، ثمَّ أع   الشِرَكة في الصَّيد. فوقَهما الشََّرَكة، فإذا أصابها شيء  فَقََست 

؛ وباليمن الَحب َحب، وتقول له األعاِجم الِبطيخ الهندي.-مثال تَنُّور-والفَقُّوس  قيُّ يخ الرَّ أ مّي الذي يقال له بالِعراق البِّطِ يخ الشَّ  : البِّطِ
ُس: مدينة شرقي مصر.  وفاقُو 

 : من األعالم.-ُمَصغّراً -وفُقَي س 

 الناً: َجذَبَه بَِشع ِرِه ِسف الً.وقال ابن عبّاد: فَفََس فالن فُ 
تُه. ِر كذا: أي َوقَم  تُه عن أم   وفَقَس 

 وفَقََسه: قَتَلَه.
ة حَّ  .وهما يَتَفاقََساِن بُِشعُوِرهما. وهذه الكلمات األربع الصَّواب فيِهنَّ تقديم القاف على الفاء، وقد رواها األزهرّي على الّصِ

يَاني: وان فَقََس ا  لفَخُّ على الطائِر: أي ان قَلََب عليه.وَحكى عن اللِّح 



 فقعس

لَبَة بن ُدوَدان بن أسد، قال ُحَريث بن  فَق عََس: أبو َحّي  من أَسد، وهو فَق عَس بن َطريف بن عمرو بن قُعَي ن بن الحارث بن ثَع 
 َعنّاب النَّب َهانّي: 

يا وفَق ـعَـس   تعالَوا ُكم أأع  نى أم  عَ  إلى  أُفاِخر  ِد أد    شيَرةُ حاِتمِ الَمج 

تََجل  قِياِسيُّ  . قال الصَّغاني مؤلف هذا الكتاب: فَق عَس  َعلَم  ُمر  يا: هو أخو فَق عَس  تِقاقَه، وأع   .قال األزهري: وال أعرف اش 

 فلحس

 الفَل َحس: الحريص، عن أبي ُعبَي َدة.
َي بذلك لِحرِصه. وفي الَمثَل: أسأُل من فَل   ، وهو رجل من بَني َشي بان كاَن والفَل َحس: الَكل ُب، ُسّمِ ، وأعَظُم في نَف ِسِه من فَل َحس  َحس 

ِطيَه سأَل لناقتِ  رأتِه، فإذا أُع  ِطيَه سأَل الم  ه، فإذا أُع  ماً في الجيش وهو في بيتِه فَيُعطى ِلِعّزِ ِه أو ِلبَعيِره. وقال سيِّداً عزيزاً يسأُل َسه 
تََرَضُهم وقال: إلى أين؟ قالوا: نُريُد َغزَو بني فاُلن، الجاِحظ: كاَن لفَل َحس  ابن  يقال له زا ِهر، َمرَّ به َغِزيٌّ من بني َشي بان فاع 

رأتي، قالوا: لَك ذلك، قال: وِلناقَتي، قالوا: أّما ناقَتَُك فَ  عَلوا لي َسهماً في الجيش، قالوا: قد فَعَل نا، قال: والم  ال، قال: فإنّي قال: فاج 
لَعَت عليه الشمس ومانِعُُكم منهم، فَرَجعوا خائِبين ولم يَغزوا عاَمُهم ذلك. وقال أبو ُعبَيد: الفَل َحس في الَمثَل: الذي جار  لُكّلِ َمن طَ 

 ِمث لَه.يَتََحيَّن طعام الناس، كما يُقال: جاَء يَتََطفّل. وفي ابِن فَل َحس  قيل: العصا من العَُصيَِّة، أي ال يكون ابُن فَل َحس  إالّ 
 ل الليث: الفَل َحس: الحريص.وقا

.  وقال ابن األعرابي: الفَل َحس: الدُّبُّ الُمِسنُّ
َحاُء الصَّغيَرة العَِجي َزة. س   وقال الفّراء: الفَل َحَسة: المرأة الرَّ

 والِفل حاس: القبيح الَسِمج.
 ويقال: جاَء يَتَفَل َحس: أي يَتََطفَّل.

 فلس

َمع في الِقلَِّة على  ؛ وفي الَكث َرة على فُلُوس.الفَل ُس: يُج   أف لُس 
 وفُلُوُس السمك: ما على ظهِرِه شبيه  بالفُل وس.

 والفاَلّس: بائع الفَل س.
ً -والفَل س  يَة في الَحل ق.-أيضا  : خاتَم الِجز 

رضي -َعِليَّ بن أبي طاِلب  -يه وسلّمصلى هللا عل-: َصنَم  كاَن ِلَطيِّئ  في الجاِهِليَّة، فَبَعََث النَّبيُّ -بالكسر-وقال ابن دريد: الِفل س 
ذَم  وَرُسوب  اللَّذان ذََكَرُهما َعل   -هللا عنه قََمة بن حتّى َهَدَمه وأَخذَ الّسيفَيِن الذين كان الحاِرث بن أبي َشِمر  أهداهما إليه، وُهما ِمخ 

 َعبََدة في قصيَدتِِه: 

بالَي  َحِدي د  عليهما ُمظاِهرُ  ف   َعِقي ال  ِسر  بُ ُسيُو  َذم  وَرُسو     ِمخ 

 َسي فَه الذي كان يَتَقَلَُّده. -رضي هللا عنه-أَحَدُهما، ثمَّ َدفََع إلى َعِلّي  -صلى هللا عليه وسلّم-وزاد ابن الَكل بّي: فَتَقَلََّد النبّي 
 لُمعَطَّل الُهذَلّي؛ ويروى ألبي قالبَة أيضاً: : من قوِلِهم في ُحبِّها فَلََس: أي ال نَي َل َمعَه؛ قالَه أبو عمرو، قال ا-بالتحريك-والفَلَس 

ِل وُحبُّها يا   فال يُن ِصب َك ُحبٌّ ُمف ِلسُ  فَلَس    ُحبَّ ما ُحبُّ القَتُو 

بََث ال ُجلُ أي ليَس في يديك منه شيء، من أفلََس الرجل: إذا لم يَب َق له مال  كأنَّما صاَرت دراِهُمه فلوساً وُزيُوفاً، كما يقال: أخ   رَّ
فاً. ويجوز أن يُراد به أنَّه صار إلى حال  يقال فيها: ليس َمعَهُ  ، كما إذا صاَر أصحابُه ُخبَثاء، وأق َطَف إذا صاَرت دابَّتُهُ قَُطو  فَل س 

: إذا صاَر على حال  يَُذلُّ فيها. ُجل: إذا صاَر إلى حال  يُق َهُر عليها، وأذَلَّ  يقال أق َهَر الرَّ
ُت فالناً:  ِضعَه، فذلك الفَلَُس، ومعنى البيت: أنَّه ال يكون في يََدي َك منها إالّ ما في يََديِ الُمف ِلِس.وأف لَس  طأَت َمو   إذا َطلَب تَه فأخ 

تُها.  وَمفاِلي س: بلدة باليََمن. قال الصغاني مؤلف هذا الكتاب: قد َوَرد 

 ليه أنَّه أف لََس.ويقال: فَلَُّسه القاضي تَف ليسا: إذا َحَكَم بإِف الِسه ونادى ع
، وبعضهم يكسر تاءها، فيكون على وزن ِفع ِلي ل نحو -رضي هللا عنه-وتَف ِليس: بلد مشهور اف تَتََحهُ المسلمون في ِخالفة ُعثمان 

ِجيَّة وإن  وافَقَت  وزاَن العربيَّة، وَمن  فَتَحَ  ِليَّة، ألنَّ الَكِلَمة ُجر  ِطي ل، وتُجعَل التاء حينَئِذ  أص  التاء جعَل الكلمة عربيّة كالتَّن عيم  بِر 
ِضع بمّكة حرسها هللا.  ِلَمو 

ِس. ن: إذا كاَن على ِجل ِدِه لَُمع  كالفُلُو   وشيء  ُمفَلَُّس اللَّو 



 فلطس

س:  س: الَكَمرة الغليظة. وَكَمرة فِل ِطي س: كذلك. وقال أبو عمرو: الِفل طاس والِفل َطو  رأس الَكَمرة ابن عبّاد: الِفل طاس والِفل َطو 
 إذا كاَن عريضاً، وأنشد: 

بِط نَ    الُمِغي باِت فاَلِطي َس الَكَمر   َخب طَ   باأليدي َمكاناً ذا َغـَدر   يَخ 

 أي: َخب َط فاَلِطي ِس الَكَمر الُمِغي باِت.
م الِخنزير: فِل ِطي َسة.  ويقال لَخط 

 وقال ابن دريد: تَفَل َطَس أن ُف اإلنسان: إذا اتََّسَع.

 قسفل

هُ عَربيَّة، وأنشد:  لًى وأُمُّ  أبو ُعبَيد: الفَلَن قَس: الذي أبوه َمو 

ـسُ  فَأيَُّهم   ثالثَة    والَهِجي ُن والفَلَن قَسُ  العَب دُ   تَلَـمَّ

ه موالة ، والُمق رِ  الة ، والهجين: الذي أبوه عتيق وامُّ ه َمو  لًى وأُمُّ ث: الفَلَن قَُس: الذي أبوه َمو  لًى وقال أبو الغَو  ف: الذي أبوه َمو 
ِه أَمتَان، وهذا  ه كذلك. وقال أبو الَهي ثَم: الفَلَن قَس: الذي أبواه َعَربيّان وَجدَّتاهُ ِمن قِبَِل أبيه وأُّمِ قول أبي زيد وقال: هو وليَست  أُمُّ

هُ عربيّة وأبوه ليس بِ  .اب ُن َعَربِيَّي ِن ألَمتَي ِن. وقال الليث: الفَلَن قَس: الذي أُمُّ  عََربي ّ
ديء.  وقال ابن دريد: رُجل  فَل قَس وفَلَن قَس: بخيل لئيم والسَِّفلَة من الناس الرَّ

: أي ضخمة. وقال ابن دريد: الفَن َجِلي س والفَن َطِلي س: الَكَمَرة العَظيمة.  فنجلس: األزهرّي: َكَمَرة فَن َجِلي س 

 فندس

ُجُل   : إذا تاَب بَع َد َمعِصيَة.-بالقاف-ا َعدا، وقَن َدَس : إذ-بالفاء-ابن األعرابي: فَن َدَس الرَّ

 فنس

ِدلَت  الالم نوناً كما ترى ِمَن اإلفالس. -بالتحريك-ابن األعرابي: الفَنَُس  ِقع. وقال األزهرّي: األصُل فيه الفَلَُس فأُب   الفَق ُر الُمد 

 فنطس

 الِفن ِطي س: من أسماء الذََكر.
مُ   ه.وفِن ِطي َسةُ الذئب: َخط 

َزة َحِميُّ األنف. ِطي َسة: أي منيع الَحو   ويقال: إنَّه لََمنيع الِفن ِطي َسة والِفر 
ئب: أن فُه.  وفِن ِطي َسةُ الذِّ

 وقال ابن دريد: يقال للرجل العريض األنف: فِن ِطي س.
نَبَتُه.وقال ابن عبّاد: الِفن ِطي س: اللئيم من قِبَِل ِوالَدِتِه؛ وجمعه: فَنَاِطي س. وهو من األُ   نُوف: ما اتََّسَع َمن ِخُره وان بََطَحت أر 

قايَ  وا الّسِ ُل، ثمَّ َكثَُر حتى َسمَّ تَِمع فيه نَُشافَةُ مائها، هذا هو األص  ة التي تُؤلَّف  وقال أبو عمرو: فِن طاس السَّفينة: حوُضها الذي تَج 
فَاِه: َمل في السُّفُن البحرية للّشِ  الِفن طاس. من األلواح وتُقَيَّر وتُح 

َرة يُق َسم به الماء العَذ   َرة والُخض  ف َرة والُحم  ُب بين أهل وقال ابن األعرابي: الِفن طاس: القََدح من خشب يكون ظاِهُره ُمنَقَّشاً بالصُّ
َكب.  الَمر 

 فنطلس



 يس وفَن َجليس: أي ضخمة.ابن دريد: الفَن َطليس والفَن َجليس: الَكَمرة العَظيمة. وقال األزهرّي: يقال َكَمَرة فَن َطل
ب حِ طاِلعَةً:   قال: َوَسِمع ُت أعرابِيَّةً من بَني نَُمي ر فَصيَحة تُن ِشد ونََظَرت إلى كوَكبَِة الصُّ

راُء فَن َطليسُ  قد ب  بَع َدها تَع ِري سُ  ليسَ   َطلَعَت  َحم    ِلَرك 

 فوس

تُها في تركيب ف  أ س. فاس: مدينة من ُمُدن الَمغ ِرب. وقد ذََكر 

 فهرس

ِرس  ب، وقال غيُره: هو -بالكسر-الليث: الِفه  ض  ولكنَّه ُمعَرَّ َمع فيه الُكتُُب، قال األزهري: ليَس بِعََربي ّ َمح  : الِكتاب الذي تُج 
َرَس الُكتَُب. تَقُّوا منه الِفع َل فقالوا: فَه  ، وقد اش  ِرس ت   ُمعَّرُب ِفه 

 فهنس

 األعالم.: من -مثال َعَملَّس  -الفََهنَُّس 

 قبرس

َوَده.-بالضم-الليث: القُب ُرُس   : من النَّحاس: أج 

ً -وقُب ُرُس  : جزيرة عظيمة في بحر الروم، يُن َسُب إليها الّزاُج الجيِّد والَكتّاُن، وبها تُُوفِّيَت أُمُّ َحَرام  بنُت ِمل َحاَن رضي هللا -أيضا
 عنها.

 قبس

(، وكذلك الِمقباس، يقال: : شعلة نار يَق تَبِسه-بالتحريك-القَبَُس  ا اإلنسان أي يأُخذها من معظم النار، قال تعالى: )بِِشَهاب  قَبَس 
الن، قال ص تُه ناراً: إذا ِجئ تُهُ بها. وفي الَمثَل: ما أن َت إالّ كقاِبِس العَج  ُت منه ناراً أق بُِسها قَب ساً. وقَبَس   الح بن عبد القدُّوس: قَبَس 

َرءً تَق بَِسنَّ الِعل   ال   باللُّّبِ على قَب ِسهِ  أعانَ   َم إالّ ام 

 وقابِس: مدينة بين طرابلس الَمغِرب وَسفَاقُس، تُن َسب إليها جماعة من أهل العلم واألدب.
 وقال ابن األعرابي: القابوس: الرجل الجميل الوجه الَحَسن اللَّون.

مرو بن َعِدّي اللَّخمي ملك العرب، وقابوس ال يَن َصِرف للعُجمة وأبو قابوس: ُكنيَة النُّعمان بن المنذر بن امرئ القيس بن ع
َس، فأُعِرَب فوافََق العََربيَّة، قال النابغة الذبياني:   والتعريف، وهو معّرب كاُوو 

َعـَدنـي نُبِّئ تُ    قَراَر على زأر  من األَسدِ  وال  أنَّ أبا قابوَس أو 

 وقال أيضاً: 

  ودوني راِكس  فالَضواِجعُ  أتاني  ُكن ِههِ أبي قابوَس في غيِر  َوعيدُ 

تِحقاِقِه.  في غير ُكن ِهِه: أي في غيِر قَدِرِه واس 
ِعق:  ِلد، وُخَويِلد هو الصَّ خيم للضرورة فقال يهجو يزيد بن عمرو بن ُخَوي   وصغََّره تصغير التَّر 

  بك المعيَشةُ في َهَوانِ  تَُحطَّ   يَق ِدر عليَك أبو قُـبَـي س   فإن

بَابي  -فقال يَزيد   وهو مخزوم:  -ويقال: قال الحارث بن ساِلم الض ِ

  ِعن َدهُ َحَسَن المكانِ  تَِجد ني  يَق ِدر َعلَيَّ أبو قُـبَـي س   إن



: جبل بمّكة  ، ألنّه أوَّ -حرسها هللا تعالى-وأبو قُبَي س  ِحَج َحّداد يُكنّى أبا قُبَي س  ل من بنى فيه، وكان ، قيل له أبو قُبَي س  برجل  من َمذ 
 قبل ذلك يَُسّمى األمين ألّن الركن كان مستوَدعاً فيه.

ن  من أعمال َحلَب.-أيضاً -وأبو قُبَي س    : ِحص 
: َشامّي.  ويزيد بن قُبَي س 

ثان بن نصر بن عمرو بن ثَع لَبَة بن ِكنانة بن عمرو بن القَي ن: أمُّ   عثمان بن وميمونة بنت قُبَي س بن ربيعة بن ِرب عان بن ُحر 
 ُسلَي مان بن أبي َحث َمة بن ُحذَي فَة بن غانِم.

، قال الحاِفظ عبد الغني بن سعيد: هو في نََسب أبي محمد عبد هللا -بكسر القاف وتقديم الياء الُمثَنّاة على الباء الُمَوّحدة-وقِي بَس 
ِم، قال: كان يكتب معنا الحديث  .بن قيس بن قِي بَس بن أبي ِهشام السَّه 

 أيضاً. -بالنون -بالكسر: األصل، وهو الِقن س-وقال ابن فاِرس: الِقب س 
ً  -بالكسر-والقَبِي س: الفحل السريع اإللقاح، وقد قَِبَس الفحل  ، ومنه الَمثَل: لَق َوة  صاَدفَت  قَِبي ساً،  -بالتحريك -قَبَسا فهو قَِبس  وقَبِي س 

َِّفقان، وقال ابن عبّاد قَبَُس قَبَاَسة بهذا المعنى ُجلَين يجتَِمعان فَيَت َرب للرَّ ، وقال األزَهرّي: من أمثالهم: أُمٌّ لَق َوة  وأب  قَبِي س، يُض 
ل، قال:   واللَّق َوة: السَّريعة التَّلَقّي لماء الفَح 

ً  َحَمل تِ   قَـبِـي سُ  لَق َوة  وأب   فَأُمٌّ   ثالثَةً فََوَضع ِت تِّما

تََن. وقال أبو عمرو: األق بَس: الذي  تبدو َحَشفَتُه قبَل أن يُخ 
 وقال ابن دريد: قَن بََس: اسم ، والنون زائَِدة.

 وأق بََسني: أي أعطاني قَبَساً.
تُه. تُه: َعلَّم   وأق بَس 

ُجَل ناراً: َطلَب تُها له. ُت الرَّ  وقال أبو ُعبَيد: أق بَس 
تَبََس الِعل َم: كذل تَبََس: أَخذَ من ُمع َظم النار. واق   ك.واق 

تَعار.  والتركيب يدل على ِصفَة من ِصفات النار ثمَّ يُس 

 قدحس

 القَُداِحس: الشُّجاع الَجريء.
 والقَُداِحس: األَسد.

 والقَُداِحس: السَّّيِء الُخلُق، عن ابن دريد.

 قدس

َدر، ومنه: َحظيَرة القُدس وروح ال-مثال ُخل ق  وُخلُق  -القُد ُس والقُُدس  ُر؛ اسم وَمص   قُدس.: الطُّه 
حِ القُُدِس(، وفي حديث النبّي -صلوات هللا عليه-والقُُدس: َجب َرئيل  ناه ِبُرو  : إنَّ روَح -صلى هللا عليه وسلّم-، قال تعالى: )وأيَّد 

قَها؛ فاتَّقوا هللا وأجِملوا في الطَّلَب. ِمَل ِرز  تَك   القُُدِس نَفََث في ُرَوعي أنَّ نفساً لن تموت حتى تَس 
  القُدس ألنّه ُخِلَق من َطهارة ، وقال حّسان بن ثاِبت رضي هللا عنه:  وقيل له روح

ِس ليَس له ِكفَاءُ  وروحُ   َرسوُل اللـِه فـينـا وِجب ِري ل     القُد 

ر  اآلِمدّي للبُغَي ِت -بالتسكين -وقُد س   َدة والغَ -: جبل عظيم بأرض نجد، وأنشد أبو القاِسم الَحَسن بن بِش  ي ن الُمع َجَمة بالباء الُمَوحَّ
 ، وهو شاِعر فاتِك من ُجَهي نَة كثير الغارات: -والتاء الُمثَنّاة في آِخِره

نَةَ َوق ـعَةً  نحنُ  تَقَي نا بيَن َغي ق  فَعَي َهما َغداةَ   َوقَع نا في ُمَزي    ال 

ِس أَواَرة   ونحنُ   َخي ل  تَت ُرُك الَجوَّ أق تَما قَناِبلَ   َجلَب نا يوَم قَـد 

يافنا  بموُضوع  َحَمي نا ِذماَرنا حنُ ون  يُتَقَسَّمـا والسَّب َي أن   بأس 

ِس أَُواَرةَ َجبَل  معروف، وقال حّسان بن ث ِس أَُواَرة " بتقديم الهمزة على الواو، وقال ابن دريد: قُد  اِبت هكذا رواه اآلِمدّي: "قُد 
 يهجو ُمَزي نَةَ:  -رضي هللا عنه-

  البََشاِم ورف غُها لم يُغ َسلِ  تحتَ   ـد س  وآَرة  خالَة  لَك بين قُ  ُربَّ 

ُس  ً -والقُد   : البَي ُت الُمقَدَُّس.-أيضا
 : شيء يُع َمل كالُجمان من الِفضَّة، قال يَِصف الدموع: -مثال العُطاس-والقَُداُس 



مِ  ع   َكنَظ    قَُداس  ِسل ُكهُ ُمتَقَّطِ

ً -والقَُداس  لى َمَصّبِ الماء في الحوض. وقال ابن دريد: القَُداُس ويقال القُّداُس بالفتح والتشديد: : الَحَجُر الذي يُن َصب ع-أيضا
فاِرهِ  نَعوَن بالَمق لَِة في أس  نَعوَن به كما يَص  نَه بينهم، يَص  َرح في حوض اإلبِل يُقَدَّر عليه الماء فَيَق ِسُمو  م، وهي الَحَصاةُ َحَجر  يُط 

َرح في القَع ِب يَتَ  ، وأنشد أبو عمرو: التي تُط  َرَب ُكلُّ إن سان  بِمق دار  َن الماَء عليها، يفعَلون ذلك عند ِضي ِق الماء ِليَش   َصافَنُو 

  الُحَجي ُر باإلزاِء الَخنّاس   ذاكَ   ِريَّ حتى يَتَوارى قَـّداس   ال

 والُحَسي ن بن قَُداس: من أصحاب الحديث.
: أي منيع   ضخم.وقال ابن عبّاد: َشَرف  قَُداس 

تَين-قال: والقُُدس  و الغَُمِر.-مثال ُصَرد-وقيل القَُدُس  -بضمَّ  : قََدح  نَح 
 وقال ابن دريد: القاِدس: حَجر الُمق لَة كالقَّداس.

 والقاِدس: السفينة العظيمة، قال أَُميَّة بن أبي عائِذ  الُهذَلّي يَِصُف ناقَة: 

نا اطََّردَ  كما  بَِهـاَد لـهـا َمـي لَـع   وتهفو َدُمو    القاِدَس األر 

َمة  َدم: المالّح الحاِذق. وقال إبراهيم بن علّيِ بن محمد بن َسلََمة بن عاِمر بن َهر  ك هكذا وهكذا، واألر  الَمي لَع: الذي يتحرَّ
 يمدح عبد الواِحد بن ُسلَي مان: 

 ولكن  تَُؤمُّ ُمع ـتَـِسـفَـه هاد    َكلَّف تُـهـا الـفَـالةَ بـال اليكَ 

فُـهُ الـن كأنَّها تيُّ   قـاِدس  يَُصـّرِ   تحَت األمواجِ عن َحَشفَه   نُو 

نَةَ. ُدلُس تُقاِرب أعمال َشُذو  بيَّ األُن   وقاِدس: جزيرة َغر 
ً -وقاِدُس   : قصبة من أعمال َهَراةَ.-أيضا

 والقاِدِسيَّة: قرية على طريق الحاّجِ على مرحلة من الكوفَة.
س في خالفة عمر ويوم القاِدِسيَّة: يوم  ِلمين وبين الفُر  َكر  -رضي هللا عنه-كان بين الُمس  َرة، وأمير العَس  َسنَةَ ِسّت عشرةَ من الِهج 

ِلمين: -رضي هللا عنه-يوَمئذ  سعد بن أبي وقّاص  ِر يَن ُظُر إلى الِقتاِل، فقال بعض الُمس   ، وكان في القَص 

ـَرهُ  ألَم     بباِب القاِدِسيَِّة ُمع صمُ  ع د  وسَ   تََر أنَّ هللاَ أن َزَل نَص 

يَت القاِدِسيَّة،  -صلوات هللا عليه-وقيل: َمرَّ إبراهيم  ، فَُسّمِ ض  ِت من أر  س  بالقاِدِسيَّة فَوَجَد ُهناَك َعجوزاً، فَغََسلَت  َرأ َسه، فقال: قُّدِ
ةَ الحاّجِ.

 وَدعا لها أن  تكوَن َمَحلَّ
 ال بِشر بن أبي ربيعة الَخث عَمّي: وكان يقال للقاِدِسيَّة: قَُداُس، ق

  بُن َوقّاص  َعلَيَّ أِمي رُ  وَسع دُ   بباِب القاِدِسيَِّة ناقَتـي وَحلَّت

ِفنـا تَذَكَّر    َضِري رُ  قَُدي س  والَمَكرُّ  بِبابِ   َهَداَك هللاُ َوق َع ُسيُو 

عر، كما َجعَلَها الُكَمْيت  قاِدساً حيث يقول:  وقيل: َجعَلَها قَُدْيساً لَضرورِة الش ِ

لَهُ  كأنّي   بالقَِري نَي ِن العُذَي َب وقاِدسا أرى  على ُحبِّي البَُوي َب وأه 

ً -والقاِدِسيَّة   : قرية قرب ُسرَّ َمْن َرأى.-أيضا

، لغة يمانيّة قديمة، قال: وأنشد ابن الَكل بّي بيتاً ِلُمَرتِّع -َزَعموا-وقال ابن دريد: القَِدي ُس  بن معاوية أبي ِكندة بن ُمَرتِّع ، ولم : الدُّرُّ
ِرِه ُمَرتِّعاً شيئاً م ُكِر ابن الَكل بّي في جمهرة النََسب عنَد ِذك  ما قاله ابن يذكر ابن دريد البيت. قال الصغاني مؤلف هذا الكتاب: لم يَذ 

 دريد.
، من القُد س وهو الطَّهارة، ل  ُس: من أسماء هللا تعالى، وهو فُعُّو  ُس  والقُدُّو  و  ُس: الّطاِهر. وكان ِسيبََوي ه يقول: القُدُّ ومعنى القُدُّو 

ُح  ور وَشبُّوط وتَنُّور؛ إالّ -بفتح أوائِِلهما-والسَّبُّو  د وَكلُّوب وَسمُّ ل؛ مثل َسفُّو  ل  فهو مفتوح األوَّ م  على فَعُّو  ، وقال ثعلب: ُكلُّ اس 
س فإِنَّ الضمَّ فيهما أكثر  ُس: الُمبَاَرك. وقرأ زيد بن السُّبُّوح والقُدُّو  ُح بالضم وقد يُف تَح. وقيل: القُدُّو  و  وقد يُف تَحاِن، قال: وكذلك الذُّرُّ

ُس" بفتح القاف، وقال يعقوب: َسِمع ُت أعرابيّاً ِعن َد الِكَسائّي يَُكنّى أبا الدُّنيا يقَرأُ "القَدُّ  ُس" بفتح القاف، وقال َعلّيِ: "الَمِلُك القدُّو  و 
 : رؤبة

تُ  ُسـا َدَعو  ةِ القُدُّو    َمن  ال يَق َرعُ النّاقُوسا ُدعاءَ   َربَّ الِعزَّ

ِل الِحجاِز، ألنَّه يُتََطهَُّر به.-بالتحريك-والقََدُس  ُل ِبلُغَة أه   : السَّط 
ً -وقََدُس  بِي ل بن َحَسنَةَ -أيضا َص، من فُتُوحِ ُشَرح  َب ِحم  ه، وأبوه عبد هللا بن الُمطاع، وإليها  ، وَحَسنَةُ -رضي هللا عنه-: بلدة قُر  أمُّ

 تُضاُف بَُحي َرةُ قََدس.
م  به. س  بالسَّيف: أي قَُدو   وفالن قَُدو 

وا قَي َداساً   وِمق داساً. -مثال َطي ثَار-وقد َسمَّ



بَي ر بن ُسَهي ل بن عبد الرحمن بن َعو   .وقَُدي َسة بنت الربيع: أُمُّ عبد الرحمن بن إبراهيم بن الزُّ  ف 
هير. وقد قَدََّس هللاَ تعالى، قال العّجاج:   والتَّق ديس: التَّط 

َساهُ  ِد الِجباِل فََرسا أر  َمُد الُمقَـدَّسـا خاِلقُنا  من َعه   فَنَح 

   األنَسـا فينا العَِدي دَ  بَِجع ِلهِ 

ُسَك، والالم ِصلَة. ُس لَك( قيل: معناه نُقَّدِ  وقوله تعالى: )ونُقَّدِ
َرة.واألرض المُ   قَدََّسة: أي الُمَطهَّ
ِلِس وُمَطهَّر  -وبيُت الُمقَدَِّس   .-يَُخفَّف ويَُشدَّد، َكَمج 

، وهو موجود في ِدي واني  أشعاِرهما:  ِر بن أبي خاِزم   والُمقَّدِس في قول امرئ القيس، ويُروى لبِش 

نَهُ  َرك  َسـا فأد  ِس  َشب َرَق الِول دانُ  كما  يَأ ُخذ َن بالّساِق والنَـّ َب الُمقَّدِ   ثَو 

بَه، فَفي ِشع ِر ا قُوا ثَو  ب يَان حتى يَُمّزِ َمعَة يُريُد بيت الَمق ِدس تََمسََّح به الّصِ و  رئ القَي س: كما َشب َرَق، وكان الّراِهب إذا نََزَل من الصَّ م 
َق. ِر: كما َخرَّ  وفي ِشع ِر بِش 

 وتَقَدََّس: أي تََطهََّر.
 ِر.والتركيب يدل على الطُّه  

 قدمس

: أي قديم، وقال جرير:  س  ُمو  س: القديم، يقال: َحَسب  قُد  ُمو   أبو ُعبَي د: القُد 

ـِزلَة   واب نا َعَن عاِدّيِ القََداِمي ِس  في  ِنزار  أَحالّنـي ِبـَمـن    رأ ِس أر 

اج يصف َعْسَكراً كثيراً:   وقال العج 

ِنهِ   ذي قداميَس لَُهام  لو َدَسر   َعن   خ  الأر   بُِرك   ن قَعَر   كاَن َدم 

 وقال آَخر: 

سا نحنُ  ُمو  ً   َضَرب نا العاِرَض القُد  با موسا يُِزي ُل الَوتَرَ  َضر   الَمخ 

س: العظيم من اإلِبل. ُمو   وقال ابن عبّاد: القُد 
م. س: الَمِلك الضَّخ  ُمو   والقُد 

َسة: الصَّخرة العظيمة. ُمو   والقُد 

 قربس

جِ  س للسَّر  نِيَتِِهم، وهما -حريك الراءبت-القََربُو  ل بُسكون العَين من أب  لُو  ع ر، ألنَّه ليس فَع  ، وال يَُخفَّف  إالّ في ضرورة الّشِ
َمعُ  جِ، وبعض أهل الشَّاِم يُثَقِّلُه وهو َخَطأ ؛ ويَج  س ِحن ُو السَّر  ساِن، والجمع: قَراِبي س. وقال الليث: القََربُو  ه قَربابِي َس وهو قََربُو 

  َخَطأً.أَشدُّ 

 قردس

د. ويقال من قيس. س: أبو َحي ّ من األز  ُدو   الليث: قُر 
: من ثِقات أصحاب الحديث، من أتباع التابعين من أن فُِسهم، ويقال موالهم، وكاَن نازِ  ِسيُّ ُدو  الً وأبو عبد هللا هشام بن َحّسان القُر 

س بن الحاِرث بن  ُدو  َرة، وهو قُر  َب القَراِدي س بالبَص  س.َدر  ُدو  س. ويقال لتلك الِخطَِّة: القُر  م بن َغن م بن َدو   ماِلك بن فَه 
ِلم.  م، وهو أبو بطن من العرب، منهم سعد بن نجد  الذي قَتََل قُتَي بَة بن ُمس  س اس  ُدو   وقال ابن دريد: قُر 

تُه. َو الَكل ِب: َدَعو  ُت ِجر  َدس   وقَر 
َدسَ  َدَسه وَكر  ِل قَر   ه: أي أوثَقَه.وُحِكَي عن الُمفَضَّ

دَّة والصَّالبَة. َدَسة: الّشِ  وقال ابن عبّاد: القَر 

 قرس



د الشديد، قال:  ُس: البَر   القَر 

ِس  إذا  في الَهي جى َمطاِعي ُم في الوغى َمطاِعينُ  فَرَّ آفاُق السَّماِء من الـقَـر   اص 

فـاً بـمـاء   كأنَّ  قُـو  ِس  قُـر     قَــر 

اج: وقال الليث: القَْرُس: أكْ   ثَُف الصَّقيع وأْبَرُده، قال العج 

نَنا ِس  يَن ِضح  ِس بَع َد القَر  نَ   بالقَر  ب ِس  ُدو  َد اللِّ ب ِس بَع    ِظهاِر اللِّ

ُد  تَدَّ، وفي لغة  أخرى: قَِرَس البَر  ساً: أي اش  ُد يَق ِرُس قَر  . وقد قََرَس البَر  د  : أي بَر  س  ، -تحريكبال-قََرساً  -بالكسر-وليلة  ذاةُ قَر 
 قال أبو ُزبَيد حرملة بن المنذر الطائي: 

بِـهـم وقد ُر من قََرِس  كما  تََصلَّي ُت َحـرَّ َحـر    تََصلّى الَمق ُرو 

ث. يت: القََرُس: الجاِمُد. ولم يَعِرف ه أبو الغَو   وقال ابن السّكِ
. ، وال تَقُل قاِرص  ُد قاِرس  وقَِري س   والبَر 

 .وقََرَس الماُء: أي َجَمدَ 
 ويوم  قاِرس  وليلَة  قاِرَسة .

بَخ ثمَّ يُتََّخذ له ِصبَاغ  فَيُت َرك فيه  ُمَد.وأصبح الماُء اليوَم قَِري ساً وقاِرساً: أي جاِمداً. ومنه سمك قَِري س: وهو أن  يُط   حتى يَج 
 وقال ابن عبّاد: القَاِرس والقَِري س: القديم.

بُل  با : أج  لَه من األرض، أبو ذُؤيب وقال أبو سعيد: آُل قََراس  بُل  باِرَدة أو َجبَل  باِرد، وآلُه: ما َحو  ِرَدة، وقال األصَمعّي: أج 
 الُهذَلّي: 

ج  لم يََر النّاُس قَب ـلَـهُ  فََجاءَ  لِ  هو  بِِمز  ُك إالّ أنَّه َعَمُل النَّح    الضَّح 

يَا لـهـا َمـظَّ َمـأ بِـد   يََمانِيّة   بُ  وآلَ   أح  ِميَة   قَراس  َصو  لِ  أر   ُكح 

: ِهضاب بناحيَة السََّراةِ. . وقال األزهري: آُل قََراس  ِفيَة  ُب أس   ويروى: َصو 
ُس  ِقس وهو ِصغار البعوض.-بالكسر-والِقر   : الِقر 

 : شاِعر.-بكسر القاف-وقِراس بن ساِلم الغَنَوّي 
 اإلبل، والياء زائدة كما ِزي َدت في ثََمانِيَة َوَرباِعيَة، قال:  : الضخم الشديد من-بالضم وتخفيف الياء-وقال أبو زيد: القَُراِسيَة 

ن ُت الَحَواِريّاتِ  لَّما ب تُ   تََضمَّ ماالً قَُراِسيَاتِ  قَرَّ   أج 

بَةً، وإنَّما هي على بِنَاِء َربَا ، وليست القَُراِسيَةُ نس  ِعيَة، وهذه ياءات  وقال الليث: تقوُل هذا َجَمل  قَُراِسيَة، وهو من الفُُحول أَعمُّ
راً وَهَدراناً، قال جرير:   تُزاد، كقوِلَك: َهد 

في فَـعُ  قَُراِسيَة  وَجدٌّ  ِعزٌّ   بَني َسع د  إذا ما حاَربُوا يَك   ِمـد 

ِرس: كورة من نواحي َحلَب، وهي اآلن َخراب.  وقُو 
س تُ  َده. وكذلك قَرَّ َسهُ تَق ري ساً: أي بَرَّ د، وقَرَّ تَه، ومنه حديث النبّي  وأق َرَسه البَر  د  : إذا بَرَّ : أنَّ -صلى هللا عليه وسلّم-الماَء في الشَّّنِ

َمَدت ُهم، فقال النبّي  ت بهم ِري ح  فأخ  وا بَِشَجَرة  فَأََكلوا منها فكأنَّما َمرَّ نَاِن -صلى هللا عليه وسلّم-قَوماً َمرُّ ُسوا الماَء في الّشِ : قَّرِ
ِر واإلقاَمةَ.وُصبُّوه عليهم فيما بَي نَ    األذانَي ِن. يَع ني أذاَن الفَج 

د، وقد َشذَّ عن هذا التركيب القَُراِسيَة.  والتركيب يدل على البَر 

 قرطس

َطس  طاس والقَر  طاس والقُر  َطُس  -بالفتح-أبو َزيد: الِقر  تَُب فيه، قال ِمَخشٌّ العُقَي ليّ -مثال ِهب لَع، عن ابِن َعبّاد-والِقر   : : الذي يُك 

لُهـا كأنَّ  َدعَ الّداَر أه  تَو  َطِس  َمَخطَّ   بَِحي ُث اس  ر  من َدَواة  وقَر    َزبُو 

ار بن سعيد الفَْقعَِسي :   وِروايَة أبي حاتِم: َمَخطَّ ِكتَاٍب في َزبُْوٍر وقَْرَطِس. وقال المر 

تُهُ  بَع دَ   الَمناِزُل َغي َر ِمث ِل األن قُِس  َعفَتِ  ماِن َعَرف  َطِس با الزَّ  لقَر 

طاس.  أي كالِكتاب القديم في الِقر 
َطس  ً -وقَر   : من قُرى ِمصر.-أيضا

طاس.  وقال ابن األعرابي: يقال للناقة إذا كانت فَتِيّة شابّة: هي الِقر 
طاس: الَجَمُل اآلَدُم.  والِقر 



طاس: الجاِريَة البيضاء الَمديَدة القاَمة.  والِقر 
طاس. وقال الليث: ُكلُّ أديم  يُن َصب    للنَِّضاِل: فهو ِقر 

، َوقََرأَ أب طاساً من أّيِ َشيء كانَت  ي الصَّحيفَة ِقر  (، قال أبُن َعَرفَة: العََرُب تَُسّمِ طاس  و َمع دان الُكوفّي: وقوله تعالى: )ِكتاباً في قِر 
( بالضم. طاس   )في قُر 

طاِسيَّة: إذا كانت بيضاء ال يُخاِلط لونَها ِشيَة  غي ِجِسيّة.ودابَّة قِر  ف َرة فهَي نَر   ُر البَياِض، فإذا َضَرَب بَياُضها إلى الصُّ
ِطَسة. يَة ُمقَر  طاَس. وهي َرم  َطس: إذا أصاَب الِقر   وَرمى فَقَر 

َطَس: َهلََك.  وقال ابُن عبّاد: تَقَر 

 قرقس

تَوِ  ل ُب. وقال الفَّراء: أرض  قََرقُوس: َمل ساُء ُمس  س: القاع الصُّ قُو  س الليث: القَر  : كذلك. وقال ابُن ُشَمي ل: القََرقُو  س  يَة، وقاع  قََرقُو 
تَِرق خبيث، إنَّما هو ِمث ُل قطعة من النّ  َرد الذي ليس عليه شيء، وربَّما نبع  فيه ماء، ولكنَّه ُمح  لَس الغليظ األج  ار، القاعُ األم 

َمئِنّاً.  ويكون مرتِفعاً وُمط 
ِجس، وأنشد يعقوب: قِس: الِجر    والِقر 

نَنـا فَلَي تَ  قِِس  مكانَ   األفاِعي يَع َضض    البَراِغي ِث والِقر 

ِخش ت. ب، يقال له: الِجر  تَم به، فاِرِسيٌّ ُمعَرَّ قِس: طين يُخ   وقال ابن عبّاد: الِقر 
قِي ِسيَا  قِي ِسيَاُء وقِر  بَِة مالك بن َطو  -يَُمدُّ ويُق َصر-وقِر  َب َرح  ُمورَث الَمِلك.: بَلَد  على نهر الخابور قُر  قِي ِسيَاُء بن َطه  َي بِقر   ق، ُسّمِ

قَِسان: بلد.  وقِر 
ِلَي. س: إذا أُش  قُو  يِ: قُر   وقال الفّراء: يثال للَجد 

َو الَكل ِب. قََسة: ُدعاؤَك ِجر  س، وقال ابن دريد: القَر  قُو  تَه فَقُل َت له قُر  ُت بالَكل ِب: إذا َدَعو  قَس   وقال أبو زيد: قَر 

 قرمس

َمُس قَ   : بَلَد من أعمال ماِرَدة باألُنُدلُس.-بالفتح-ر 
ِمي ِسي ُن  .-بالكسر-وقِر  مان  شاهان  ب ِكر  ي نََوِر، وهو ُمعَرَّ  : بلد قريب من الّدِ

 قرنس

ناس  ناس والِقر  ناعي؛ -بالضم والكسر-ابن األعرابي: القُر  ويُروى ألبي : ِشبهُ األنف يَتَقَّدم من الَجبَل، قال ماِلك بن خاِلد الخُّ
 ذَُؤي ب الُهذَلّي أيضاً: 

نَ   رأس شاِهقَة  أُن بُوبُها َخِصـر   في ناس ُدو    السَّماِء له في الجّوِ قر 

. َرافُها َشعَف  َهين، ويُروى: أش   يُروى بالَوج 
ناس  ً -قال: والِقر  ناُس الِمغ َزِل.-أيضا  : ِعر 

ي ل وأوائلُه مع الغُث  اء.والقََرانيس: َعثَانِي ن السَّ
َي القََراِنس. ي ُل َحَجراً فَتََرشََّش الماُء فَُسّمِ  وربَّما أصاب السَّ

. ُف َجبَل  ِرفَةُ األقطار كأنَّها َحر  ِنس من النُّوق: الُمش  ناس والِقر  ناس والِقر   والقُر 
لَّم. نَس: ُعِمَل على هيئة السُّ  وَسق ف  ُمقَر 

نََس البازي  ِنَس : إذا ُكرِّ -فِع ل  له الِزم-وقَر  نَه عن الليث، وغيره يقول: قُر  ُوو  َل ما يَُصاًد، هكذا يَر  على ما لَم -َز وِخي َطت َعي ناهُ أوَّ
 ، والّصاد فيه لُغَة.-يَُسمَّ فاِعلُه

نَص: إذا فَرَّ وقَن َزعَ، وأبى ابن األعرابّي الّصاَد. ي ك وقَر  نََس الّدِ  وقَر 

 قسس

 وَطلَبُه، قال رؤبة: : تَتَبُّع الشَّي ِئ -بالفتح-القَسُّ 



نَ  بِح  ِشي نَ   عن قَّسِ األذى َغواِفال يُص  داً بََهـاِلـال يَم  ناً ُخرَّ  َهو 

   َطَهـاِمـال َجع بَِريّات  وال ال

: النَّميَمة، قال رؤبة:   والقَسُّ

نِـيسـا باَعدَ  د  حُ   َعن َك العَي َب والتَـّ بِي سا َضر  َماِس الُخلَُق الضَّ   الّشِ

َشا سـا َءهُ فَح  سـا ذا النَِّمي َمةِ  والشَّرَّ   والَكِذَب الَمـن ـُدو   الَمق ُسـو 

 : القرية الصغيرة.-بلغة أهل السََّواد-وقال الليث: القَسُّة 
َن وقََساِوسَ  ي ُسو  ي س: قِّسِ س، وجمع الِقّسِ ي ن والِعل ِم، وجمع القَّس: قُُسو  ي ُس: رئيس النصارى في الّدِ سوالقَسُّ والِقّسِ ً  -ة وقُُسو  ، -أيضا

ي نات فأب دَ  بَاناً(. والقََساِوَسة على قول الفّراء: جمع  ِمثل َمَهاِلبَة؛ فََكثَُرت الّسِ ي ِسي َن وُره  لوا من إحداُهنَّ واواً، قال هللا تعالى: )قِّسِ
ل ِت الثَّقَفّي:   وأنشد ألَُميَّةَ ابن أبي الصَّ

يِي هميُ   كاَن ُمن فَِلت  كانَت قََساِوَسةً  لو بُرُ  ح  ِدي هم الزُّ   هللاُ في أي 

َم: آذَي تُهم بالكالم القَبيح. ُت القَو   وقََسس 
تَه. تََخخ  ِم وام  ِم قَّساً: إذا أَكل َت ما عليه من اللَّح  ُت ما على العَظ   وقال ابن دريد: قََسس 

 : صاِحب اإلبل الذي ال يُفاِرقُها.-بالفتح-والقَسُّ 

يت: نا ل ق ها عند الَحِلب.وقال ابن السّكِ س: إذا َضَجَرت وساَء خ   قَة  قَُسو 
س  ً -والقَُسو  .-أيضا َدها، وقد قَسَّت  تَقُسُّ  : التي ترعى َوح 

س: الناقة التي ولّى لَبَنُها.  وقال أبو عمرو: القَُسو 
قُها.  وقال أبو ُعبَيدة: يقال َظلَّ يَقُسُّ دابَّتَه: أي يَُسو 

ً -والقَسُّ   .: الصَّقيع-أيضا
يَتَها. َسن ُت ِرع  ُت اإلبَِل: أح   وقََسس 

يَّة: باِرَدة.  وليلة قَّسِ
يٌّ وقَِسيٌّ  َهم قَّسِ .-بالتشديد والتخفيف-وِدر   : أي رديء 

َمل من ِمصر يُخاِلُطه الحرير، ونهى رسول هللا  : ثوب يُح  يُّ ّيِ. -صلى هللا عليه وسلّم-والقَّسِ  عن ِلب ِس القَّسِ
، قال: وقد رأي تُها، ولم يَع ِرف ها األصَمعّي، قال: وأصحاب الحديث يقولونها قال أبو ُعبَيد: هو  منسوب إلى بالد يقال لها القَسُّ

بِّيُّ  اُي ِسيناً، قال ربيعة بن َمق روم الضَّ ِدلَِت الزَّ ، أُب  يُّ  يَِصف بكسر القاف وأهل ِمصر بالفتح. وقال َشِمر: قال بعُضهم هي القَّزِ
 الظُّعن: 

راً  نَ َجعَل   نَ   َعتيَق أن مـاط  ُخـُدو  َهر  نـا وأظ   الَكواِدَن والعُُهو 

ً  على َن َري طا عَر  تَش  داجِ واس  ً   األح  ً  ِعراقِيّا ـيّا نـا وقَّسِ  َمـُصـو 

 ويروى: الَكراِدَي.
نَِّمر بن وائلَة بن الطََّمثَان بن بن َعِدّيِ بن ماِلك بن أي َدَعاَن بن ال -وقيل: عمرو بن عمرو-وقُسُّ بن ساِعَدة بن عمرو بن َشِمر  

َرب به الَمثَل في الفصاحة. ولّما قَدِ  ِمّيِ بن أياد: الخطيب الحكيم البَليغ الذي يُض  ِذ َمناةَ بن يَق ُدَم بن أف صى بن ُدع  َم َوف د  إياد  َعو 
؟ قالوا: ُكلُّنا يَع رفُه، قال: فما فَعََل؟ قالوا: قال لهم: أيُُّكم يَع رُف قُسَّ بن ساِعَدة ا -صلى هللا عليه وسلّم-على رسوِل هللا  إلياِديَّ

َده. ومن كالم قَّسِ بن ساِعَدة: أق َسَم قُسٌّ  ةً َوح  َحم هللا قُّساً؛ إنِّي ألرجو أن يأتي يوَم الِقياَمة أُمَّ قََسماً بَّر إالّ إث َم فيه: ما ماَت، قال: يَر 
ِ على األرِض دين  هو أًَحبُّ إليه  َرَكه فَفَاَرقَه. لَِّلّ َرَكه واتَّبَعَه، وَوي ل  ِلَمن  أد  بى ِلَمن أد  َرَكُكم أوانُه، ُطو  من دين قد أظلَّكم َزَمانُه وأد 

 ثُمَّ أن َشأ يقول: 

ِلـي   في  من القُُروِن لنا بََصـائر   نَ   الـذَاِهـبِـي َن األوَّ

تِ   َرأي ُت َمـــواِرداً  لَّمــا  ِدر  ليس لها َمَصـا ِلل َمو 

ـَوهـا وَرأي تُ  مي نَـح  ضي  قَو   األصاِغُر واألكابِر   تَم 

ِجُع الـمـاضـي إلَ  ال  وال من الباِقي َن غاِبـر   يَ   يَر 

ُم صائر   لَةَ   أنّـي ال َمـَحـا أي قَـن ـتُ    َحي ُث صاَر القَو 

َدهُ  ِلمين في خالفة عمر وقُسُّ النّاِطف: موِضع قريب من الكوفة على شاطئ الفُرات، كانَت ِعن  ِس وبين الُمس  -َوق عَة بين الفُر 
 .-رضي هللا عنه

 : َموِضع، قال امرؤ القيس: -ُمَصغَّراً  -وقَُسي س

ً  أَجادَ  َطـحـا َهاَء فَِمس  را وَجّواً   قَُسي َساً فالصُّ َل قَي س  بن َشمَّ   وَرّوى نَخ 

:   وقَُساس: جبل ِلبَني أسد، قال أْوفى بن َمَطر الماِزني 



لََك لـم يُق ـتَـلِ  بأنَّ   أب ِلغا ُخلَّتـي جـاِبـراً  أال  َخِلي 

تَ  َملِ  وقلتَ   ُجمران عن ساعة   تحاَوز    قَُساس  من الَحر 

 وقال َشِمر: القَُساس: َمْعِدن الحديد بِإْرِمْينِيَةَ. والقَُساِسي  من السُّيُوف: منسوب إليه، وأنشد: 

تَِضمُ   بِهِ القَُساِسيَّ الذي يَع َصى  إنَّ   أث َوابِهِ  الّداِرعَ في يَخ 

: أي سريع لَي َست فيه َوتيَرة. قَاس   وقََرب  قَس 
قَاس: الدليل الهادي، قال رؤبة:   والقَس 

ر   ـَراس   وُضمَّ ِفُزها  في ِلي نِِهنًّ أش  قَاس   يَح    اللَّيُل وحاد  قَس 

ة البَْرد والجوع، قال أبو ُجَهْيَمة  : والقَْسقَاس: ِشدَّ  الذُّْهلي 

نَهُ  أتانا قَاُس ليالً وُدو  ل  بَي نَُهنَّ قِفَافُ  َجَراثيمُ   به القَس   َرم 

تُهُ  عَم  هُ  فأط   ِكتَافُ  يَُداني َمن ِكبَي هِ  أسير    حتى َغدا وكأنَـّ

: أي َجيِّد . قَاس   وقال أبو عمرو: ِرشاء  قَس 
فَاس: إذا كان َكهاماً.  وَسيف قَس 

، قَاس: نَب ت  ِبهُ الَكَرف َس، قال:  والقَس  لَة  تُش  قَاَس بَق  ي نََورّي: َذَكروا أنَّ القَس   وقال الّدِ

ً   من دائَك ذا أقالس   وُكن تَ  ِيأ تَق  قَـاِس  بِثََمرِ  فاس   القَس 

ل   تَدَّ السَّي ُر فيها إلى الماء، وليس من الظُّ قَاس: إذا اش  ِلم. وقال األزهرّي: ليلة قَس  قَاس: ُمظ  .ولَي ل قَس   َمِة في شيء 
نَاَسة: العَصا. وفي حديث النبّي  قَاَسة والنَس  أتَت هُ  -رضي هللا عنها-: أنَّ فاِطَمة بنت قيس -صلى هللا عليه وسلّم-وقال أبو زيد: القَس 

م  وُمعاِويَة  تَأِذن هُ وقد َخَطبَها أبو َجه  قَ -رضي هللا عنهما-تَس  م فأخاُف عليِك قَس  اَستَه العصا، وأّما ُمعاِويَة فََرُجل  ، فقال: أّما أبو َجه 
ُت أُساَمة بن َزيد  ج  : فَتََزوَّ لَُق من الماِل، قالت  ب. وكان  -رضي هللا عنه-أخ  ريَكهُ إيّاها عند الضَّر  قَاَستَهُ: يعني تَح  بعد ذلك. قَس 

قََستَهُ العصا، وإنّما ِزي َدت األلف لئالّ تتوالى الَحرَ  قاَسة، يَن بَغي أن يَقوَل: قَس  بِهُ أن تكوَن العَصا في الَحديِث تَف ِسيراً للقَس  كات، ويُش 
ثُِر الظَّعَن ويُِقلُّ  بَتِِه، ألنَّه يُك  فاِر، يقول: ال َحظَّ لَك في ُصح  ه  آَخُر: وهو أن  يَُراَد به َكث َرةُ األس   الُمقَاَم. وفيه َوج 

قَُس  قَاُس والقَس   اقُِس: األَسُد.والقُسَ  -وهو َمق ُصور  منه-والقَس 
تَين-وقال ابن األعرابي: القُُسُس   : العُقاَلء.-بضمَّ

ً -والقُُسس   : الّساقَةُ الُحذّاُق.-أيضا
. وفي كتاب النبي  َدر القَّسِ ي ِسيَِّة: َمص  َسة والِقّسِ ِفيَّتِه  -صلى هللا عليه وسلّم-والقُُسو  ران: ال يُغَيَُّر واِهف  عن ُوه  ِل نَج  -ِلنَصارى أه 

ِهيَّتِهويُ  ي ِسيَّتِه. -روى: ِوهافَتِه، ويُروى: وافِه  عن ُوف  ي س  عن ِقّسِ  وال قِّسِ
 بن أبي َشِمر بن َمع ِدي َكِرب: شاِعر. -مثال أساس-وقََساس 

يَةَ اإلبِِل. َسن َت ِرع  تُها قَّساً: إذا أح  ُت اإلبَِل تَق ِسي ساً: مثل قََسس  س   وقَّس 
. : التَّتَبُّع   والتَّقَسُّس 

ع تُها. واتُُهم باللَّي ل: أي تََسمَّ ُت أص   ويقال تَقَسَّس 
قََسة: َدلَُج اللَّي ِل الّدائُب.  والقَس 

ُت بِِه. ُت بالَكل ِب: إذا ِصح  قَس   وقَس 
ُت، لغة يمانيّة. تَه، مثل قََسس  تََخخ  ُت الِعظاَم: إذا أَكل َت ما عليها من اللحم وام  قَس   وقَس 

قََس الشَّيء: َحرَّ   كه.وقَس 
أَب السَّي َر. ِقُس اللَّي لَةَ ُكلّها: إذا أد  َرَع، يقال: ما زاَل يُقَس  قََس: أس   وقَس 
 والتركيب يدل على تَتَبُّع الشيء، وقد يِشذُّ عنه ما يُقاِربُه في اللَّف ظ.

 قسطس

َطاس( بالك َطاس: الميزان، وقََرأَ الكوفيُّوَن غير أبي بكر: )بالِقس  ، ويقال أيضاً: الِقس َطاس والقُس  ّمِ سر، والباقوَن بالضَّ
ُره الّشاهين، قال: واما القََرس طُ  َطاس بالصاد؛ لُغَة . وقال الليث: هو أق َوم الَموازين، قال: وبَع ض  يُفَّسِ َطاس والقُص  ون فهَو الِقص 

ِل أيَّ ميزان  كان من موازين ال دَّراِهِم وَغي ِرها، وقال ابُن دريد: هو روميٌّ القَبّاُن بِلُغَة أه ل الشَّام. وقيل: هو ميزان العَد 
ب.  ُمعَرَّ

 قسطنس



رئ القيس:  رئ القَي س وهو ِلُمَهل ِهل ال الم  ي ِب، وأنشد الم  َطنَاس: َصاليَةُ الّطِ  الليث: القُس 

ي ـي هـا َسـَراتَـُهـمُ  ُكّرِ َطنَاِس   الُحَميّا فَعُلِّ ُس والَجَسدُ  كالقُس    َعالها الَور 

َرفُط . وقال ابوقال سِ  َرفُوطاً بالواو؛ واألصل َعض  َطنَس  فَُمدَّ بِأِلف، كما َمدُّوا َعض  َطنَاُس َشَجر  وأصله قُس  ن ي بََوي ِه: القُس 
َوه.  األعرابي نَح 

 قطربس

س: الشديدةُ الضرب من العقاِرب. وأنشد أبو َزيد:  َربُو   الليث: القَط 

بوا ً  فَقَرَّ ساً ضاِربا َربُو   العَقـاِربـا تُناِهزُ  ق َربَةً عَ   لي قَط 

: القَْطَربُْوس الناقة السريعة، وقال ابن عب اد: القَْطَربُْوس الشديدة.  وقال المازني 

 قطرس

 ابن عبّاد: القَن َطِري س: الفأ َرةُ، وال أُحقُّه. وهو الناقة الشديدة الضخمة أيضاً.

 قعس

ر، وه ِر وُدُخول الظَّه  د  .القَعَُس: ُخروُج الصَّ  و ِضدُّ الَحَدب، يقال: رُجل  أق عَُس وقَِعس 
ِره، وم تَفَعَت قََطاتُه، ومن اإلبل: الذي ماَل رأُسه وُعنُقُه نحَو َظه  َوتِه وار  َمأنَّ ُصل بُه من َصه  لُهم: ابُن وفََرس  أق عَس: إذا اط  نه قَو 

نَ  س  َخلَو  ُث الِهالل ِلَخم  : أي ُمك  س  ِعَشاُء َخِلفَات  قُع س  ُث هذه الَحَواِمِل في عشائها.َخم  ِر إلى أن  يَغيَب ُمك    من الشَّه 
 وليل  أق عَس: كأنَّه ال يَب َرح.
 ورُجل  أق عَس: أي َمنيع.

 واألق عَس: جبل في ديار َربيعَة بن ُعقَي ل يُقال له ذو الَهَضبات. 
ض  ِلبَني األحنَف باليَماَمة. ُل وأر   واألق عَس: نَخ 

َرةَ من بني واألق عََسان: األ َرةَ بِن َضم  . وقال أبو ُعبَي َدة: األق عََسان ُهما األق عَُس وُمقاِعس اب نا َضم  َضم  ق عَُس وُهبَي َرة ابنا َضم 
 ُمَجاِشع.

َوُن من قُعَي   َوِد. وفي الَمثَل: أه  غير األس  خيم، َكُسَوي د  في تَص  تًه تصغير التَّر  تِِه، قال وتصغير األق عَس: قُعَي س؛ إذا َصغَّر  س  على َعمَّ
َخلَت  َكل بَ  ها البَيَت وأب َرَزت بعضهم: أنَّه َدَخَل َرُجل  من أهل الكوفة َدَخَل على َعّمتِِه، فأصابَُهم َمَطر  وقُرٌّ وكاَن بيتُها َضيِّقاً، فأد 

قِيُّ ابن القَُطامّيِ: إنَّه قُعَ  د. وقال الشَّر  ي س بن ُمقاِعس بن عمرو، ِمن بَني تَميم، مات أبوه فََحَملَت هُ قُعَي ساً إلى الَمَطِر، فماَت من البَر 
تَع بََده الَحنّاط فََخرَ  نُه ألنَّها لم تَفُكَّه، فاس  ، فَغَِلَق َره  ّ ّ فََرَهنَت ه على صاع  من بُر  تُهُ إلى صاِحِب بُر  َج َعب داً. وقال أبو ُحَضي ر َعمَّ

 ً تَعاَرت َعنزاً من امرأة  فََرَهنَت ها قُعَي ساً، ثمَّ ذَبََحت العَن َز وَهَربَت، التَِّميمّي: قُعَي س كاَن ُغالماً يتيما تَهُ اس   من بَني تَميم، وإنَّ َعمَّ
 فَُضِرَب الَمثَُل بِِه في الَهَوان.

 وعزٌّ أق عَس: أي ثابِت، قال العّجاج: 

تَنا َسـا َوَجد   ق يَساالِحفَاِظ َحَسباً وم ِعن دَ   أَعزَّ َمن  تَنَـفَـّ

ّ أق عَسا في     َحَسب  بَخ ّ وِعز 

 : ةٌ قَْعساء: ثابِتة، قال الحاِرث بن ِحل َِزةَ اليَْشُكري   وِعزَّ

نَا نَاَءةِ تَن ِمي   فَنََمي  ة   نا  على الشَّ د  وِعزَّ  قَع ساءُ  ُجُدو 

"، والَخي ُل ُحُصوُن العََرِب. ن   ويُروى: "ُحُصو 
ِل: الّرا َرها وذَنَبَها.والقَع ساء من النَّم   فِعةُ َصد 

ً -والقَع ساء   : فََرُس ُمعَاذ  النهدّيِ قتلته ...... أُخوه ُطفَي ل: -أيضا

سـى فإِن  ال يَُهمُّ إلـى الـبَـراحِ  ُمعاذُ   يَُك فاِرُس القَع ساِء أم 

ت   فَلَي تَكَ  ماحِ  ذُُكورُ   ُكن َت تُب ِصُر حيَن َكـرَّ َِ   الخيل تَع ثًُر في الِرّ



َول-ع َوس  والقَ   : الشيخ الكبير.-مثال َجر 
قَي بَة ُمِطلٌّ على َخي بَر، قال: -بالكسر-وقِعَاس    : جبل من ذي الرُّ

فَِل ُمـع ـتِـب   وكأنَّما تَقَلَت بأس  قَي بَة أو قِعَاَس ُوُعولُ  من  ان    ذي الرُّ

 وعمرو بن ِقعاس بن عبد يَغوث الُمرادي: شاِعر.
َعب التَّي ِميَّ النَّّسابَةَ: : داء يُ -بالضم-والقُعاس  َدب بن َجر  ِل؛ تموت منه، قال جرير يهجو َجخ   صيب الغَنَم من َكث َرةِ األك 

 َرآهُ النّاُس َشرَّ ِلـبَـاِس  ِرداءً   اباتَي م  َعـجـوز  لـئيَمة   َكَست كَ 

ـهُ  يُغاِلبُ  أة  وقُعَاِس  إذا  ما كانت تُغاِلـب أُمُّ   ما َمشى من ُجش 

 : موِضع.-مثال َسل مان-سان وقَع  
َعس  نَس-والقَو  .-مثال قَو  ر من ُكّلِ َشيء   : الغليظ العُنُق الشَّديد الظَّه 

 : التُراب الُمن تِن.-بالفتح-وقال ابن دريد: القَع ُس 
 قال: وقُعَي ِسي س: اسم.

 وقال ابن عبّاد: القُع سوس لقب للمرأة الدميمة.
 كثار.وقال غيره: اإلقعاس: الِغنى واإل

َر.  وتَقَاَعَس: أي تأخَّ
ر ولم يَن قَد ِلقائِده  ً -وفََرس  ُمتَقَاِعس: أي أق عَس، والذي يتأخَّ  ، قال الُكَمي ت: -أيضا

ً  فلم حـا ِمِلهـا أُزو  رُ  كما  أُك ِعن َد َمح    يَتَقاَعُس الفََرُس الَجُرو 

بَرّي امَرأَة من بني بَه   لُول بن كعب العَن  َج الُهذ  لَكاً، وتَزوَّ ياِف، وكان ُمم  َحُن لألض  َوة  يَط  َدلَة، فََرأَت هُ ذاة يوم  وهي في نِس 
: أهذا زوجي؟!، فَبَلَغَه فقال:  َرها وقالت   فََضَربَت َصد 

َرها بِيَِمِنـهـا: تَقولُ  حى الُمتَقاِعـسُ  أبَع ِليَ   وَصكَّت  نًح   هذا بالرَّ

  إذا ال تَفَّت  َعلَيَّ الفََواِرسُ  اليفَعَ   لها: ال تَع َجلي وتَبَـيَّنـي فقُل تُ 

َر وَرَجَع إلى َخْلٍف، قال:   واقَعَْنَسَس: أي تأخَّ

ِرِس  بِئ سَ  ِرس أم  ِس  بينَ   مقاُم الَشي خِ أم   َحَوامي َخَشبَـات  يُبَـّ

   على قَع و  وإّما اق عَن ِسِس  إما

َر ن َجَم، يقو َغم هذا ألنّه ُمل َحق باح  تَقى بِغَي ِر وإنَّما لم يُد  ، وإن اس  ِرس  لُها في غير موِضِعه؛ فيقال له أم  تَقى ِببَكَرة  وقع َحب  ل: إن اس 
ل َو. ُره فيقال له: اق عَن ِسس  واجِذِب الدَّ َجعَه َظه  َرة  وَمتََح أو   بَك 

َت من النون فقُل َت: ُمقَي ِعي   ض  د يختار في تصغيره حذف والُمق عَن ِسس: الشديد، وتصغيره ُمقَي ِعس، وإن شئَت َعوَّ س، وكان الُمبَرَّ
بََوي ه. وجمع الُمق عَن ِسس: َمقَاِعُس  ُل ِسي  ين األخيرة فيقول: قُعَي س، واألّول قَو  ياَدتين النون  -بفتح الميم-الميم والّسِ بعد حذف الّزِ

ذَف الميم وإن كانت زائدة ألنها دخلت لمعنى اسم الف اعل، وأن َت في التعويض بالِخيَار، والتعويض والسين األخيرة، وإنّما لم تُح 
ِخَل ياء ساِكنة بين الحرفَين اللَّذين بعد األِلِف، تقول: َمقَاِعس؛ وإن شئَت مقاعيس. وإنَّما يكون التعويض الِزماً إذا ك انت أن تُد 

 الزيادة رابِعة؛ نحو قِن ديل وقَنَاديل، فَِقَس على ذلك.
َي وُمقَاِعس: أبو َحي ّ من تَميم َدة: ُسّمِ ، وهو لَقَب، واسمه الحاِرث بن عمرو بن َكع ب بن سعد بن زيد مناة بن تَميم. وقال أبو ُعبَي 

تَبَهَ ُمقَاِعساً يوَم الُكالِب، ألنَّهم لّما ال تَقَوا هم وبَنو الحارث بن كعب تَنادى أولئك: يا لَل حاِرث؛ وتَنادى هؤالء: يالَل حارِ  ث، فاش 
عاران، فقال َي ُمقَاِعساً ألنَّه تَقَاَعَس عن ِحل ف  كان بيَن قومه.الّشِ . وقال ابن الَكل بّي: ُسّمِ  وا: يالَُمقاِعس 

 وتَقَع َوَس الشَّيخ: أي َكِبَر.
 وتَقَع َوَس البيت: أي تََهدََّم، وكذلك تَقَع َوَش بالشين الُمع َجَمة.
 عنى االستِعارة.والتركيب يدل على ثبات وقّوة، ويَتََوسَّعون في ذلك على م

 قفس

 الليث: األقفَس من الرجال: الُمق ِرف ابُن األَمة.
ة به. وكذلك قَفَاس  ر.-مثال قََطام-وأَمة  فقساء: وهي اللئيمة الرديئة، وال تُن عَت  الُحرَّ  ؛ قاله النَّض 
قَف.  وقال ابن عبّاد: األقفَس: ُكلُّ َشيء  طال وانحنى، كأنَّه مقلوب األس 

 : الَمِعَدة، وقيَل البطن.والفقَف ساء
جل: أَخذَ بَِشع ِره. لَيه، والرَّ  وقَفََس الظَّب َي قَفق ساً: َربََط يََديه وِرج 

ب . ذَ ان تِزاع  وَغص  ُت الشيَء: أخذتُه أخ   وقَفَس 



جل قَف ساً وقُفُوساً وفَقََس فَق ساً وفُقُوساً: أي مات، وقيل: إذا مات فَُجاءةً.  وقَفََس الرَّ
ثَةُ أن ِفه. -بالكسر- وقَِفسَ   قَفَساً: إذا َعظ َمت  َرو 

َهرة: الفُقَاس بتَق ديم الفاء على القاف-وقال ابن دريد: القُفاس   : داء شبيه بالتََشنُّج في الَمفَاِصل.-وفي بعض نَُسخ الَجم 
مان في جبالها كاألكراد، وأنشد: -بالضم-وقال الليث: القُف ُس   : ِجي ل  بَِكر 

ِس قََطع   وَكم راد  وقُف ِس  ُزط ّ   نا من َعُدو ّ ُشر   قُف ِس  وأك 

تُهما يَتَقافََساِن بُشعُوِرهما: أي يأُخذُ ُكلُّ واِحد  منهما بَشعَِر صاِحبِه.  ويقال: تََرك 
 وتَقَفََّس: َوثََب.

 ققس

ِقس: عظيم الهند. قال الصغاني مؤلف هذا الكتاب: لقد أبعََد وهللا في ا لَمرمى والَمرام؛ وأمَكن من سواء الثُّغ َرةِ ابن عبّاد: الُمقَو 
ِقس: صاحب مصر واإلسكندرية ?رضي هللا عنه ، والُمقَو  م  وُمرام  ، واسمه ُجري ج بن ِمي نى الِقب طّي، معدود في -ُكلَّ ُمر 
ل بَغ لَة  بَغ لَتَه الشَّهباء  -الصحابة، َذَكَره ابن عبد البَّر فيهم، أهدى إلى النبّي ?صلى هللا عليه وسلّم ، وهي أوَّ التي يقال لها ُدل ُدل 

، -هُرؤيَت  في اإلسالم، وِحماَرهُ الذي يقال له يَع فور، وفََرَسه الذي يقال له ِلزاز. وبقيَت البَغ لَة إلى زمن معاوية ?رضي هللا عن
 ِة الوداع، ولم يَب لُغ ني نُفُوق ِلزاز.من َحجَّ  -صلى هللا عليه وسلّم-ونَفَقَت  بِيَن بُع، ونَفََق يَع فور ُمن َصَرَف النبّي 

ِقس  ً -وأهدى له الُمقَو  ماِريَة ِلنَف ِسه، وهي  -صلى هللا عليه وسلّم-ماِريَة الِقب ِطيّة وِسي رين ومانور الَخِصّي، فاتََّخذَ رسول هللا  -أيضا
، وهي أمُّ عبد الرحمن بن حّسان. -رضي هللا عنه-. ووَهَب سيرين لحّسان بن ثابت -صلى هللا عليه وسلّم-أمُّ إبراهيم ابن النبّي 

 وكان وصول هذه الهديّة في السنة السابعة من الهجرة بعد فتحِ َخي بَر.
بِه الَحَماَم. قاً َسَواد  في بَيَاض  يُش  ق َطو  ِقس: طائر ُمَطوَّ  وقال أبو عمرو: الُمقَو 

 قلحس

 ال.: السَّمج القبيح من الِرج-بالكسر-الليث: الِقل حاس 

 قلدس

لي ِدس: اسم كتاب. قال الصغاني مؤلف هذا الكتاب: فيِه َغلَطان: أحدهما أنّه اسم جاِمع الكتاب، والثاني أنّه  ابن عبّاد: إق 
. ِلي ِدس بزيادةِ واو  ق   أو 

 قلس

 القَل س: حبل ضخم من ِليف أو ُخوص أو غيِرهما؛ من قُلُوِس ُسفُن البحر.
 ً ،  -بالكسر-قد قَلََس يَق ِلُس : القَذ ف، و-والقَل ُس ?أيضا قَل ساً. وقال الخليل: القَل ُس: ما َخَرَج من الَحل ِق ِملَء الفَِم أو ُدونَه وليس ِبقَيء 

. قال:   فإن عاَد فهو القَيء 

ً   من دائَك ذا أقالس   وُكن تَ  ِيأ تَق  قـاِس  بِثََمرِ  فاس   القَس 

ة:  مَّ  قال ذو الرُّ

نَ  ّ كأنَّ رُ  تَبَسَّم  ت هُ الِعهاُد القَواِلسُ  نَدى  َضـابَـهـاعن غر  ِل َمجَّ م    الرَّ

 وقال عمر بن األشعث بن لََجٍإ يصف الغيث: 

عَسُ  قَ   بالماِء الِجواَء َمع سا يَم    الصَّّماَن ماًء قَل سا وَغرَّ

اح في أبي الحَ   َسن الِكسائي : وقَلََسِت الكأُس: إذا قَذَفَت بالَشراِب ِلِشدَّة االمتالء، قال أبو الَجر 

ـبَة   أبا تُُكم َمن ذُ َسـن  ِر إالّ والُزجاَجةُ تَق ِلسُ  من  َحَسن  ما ُزر    الدَّه 

ُرهُ  َكريم َحباً ثمَّ  يَُحيّى  إلى َجنِب الِخواِن وَزو  لَـسُ  بِأهالً َمر   يُج 



بَد.  وبحر  قاَلّس: أي يَق ِذ ف بالزَّ
َرة. -يه وسلّمصلى هللا عل-وقاِلس: موضع أق َطعَه النبّي   بَني األَحّبِ من ُعذ 

ّيِ. َرةِ فراِسَخ من الرَّ س: قرية على َعش   وقَلُو 
يَر.-مثال قُبَّي ط-والقُلَّي ُس   : ِبيعَة كانت بَصن عاء للَحبََشة، بَناها أب َرَهة. وَهَدَمها ِحم 

ُب الكثير من النبيذ.  والقَل س: الشُّر 
ً -والقَل س  . : الِغناء الَجيِّد.-أيضا ق ُص في غناء   والقَل س: الرَّ

دّيِ:  : القَِلي س: البخيل، وأنَشَد لألف َوه األو   وقال ابن ُدَري د 

رُ  فِهِ  والدَّه  َمِري س ُمغ ِفَرة    ال يَب قى على َصر   في حاِلق  َمر 

ِقهـا من ي ُر ومن فَو  ي حِ َكَجّثِ القَِلي س   َهفَاِهفُ   دوِنها الطَّ   الّرِ

َل فيها.الَجثُّ الشُّ  َدة التي ال نَخ   ه 
 والقَِلي ُس: غثيان النفس.

ي ث، قال ابن األعرابي: هو األن َكليس واألن قَليس. وقال الليث: األَن قَلَيس  بفتح األلف والالم، ومنهم َمن -واألن قَليس: السََّمك الِجّرِ
ِسر األلف والالم َر -رضي هللا عنهما-ار بن ياِسر قال: وهي سمكة على ِخل قَِة َحيَّة. ومنه حديث عمّ  -يَك  لَّو  : ال تاكلوا الّصِ

ي. ُر: الِجّرِ لَّو   واألن قَليس. الّصِ
َت السين وقلَب َت الواو  َت القاَف َكَسر  َت السين، وإذا َضَمم  َت القاف َضَمم  ُسَوة والقُلَن ِسيَة: بمعنًى، إذا فَتَح  ياًء، فإذا َجَمع َت أو والقَلَن 

َت فأن َت  َن، إن ِشئَت َحذَف ت الواو فَقُل َت قاَلِنس، وإن ِشئَت َحذَف َت النون فَقُل تَ َصغَّر  ،  بالِخيَار، ألنَّ فيه ِزيَاَدتَين الواو والنُّو  قاَلس 
َت فيهمافقُل َت قاَلِني س وقاَلِسّي. وتقوُل في التصغير: قُلَي   نَِسة، وإن ِشئَت قُل َت وانَما َحذَف َت الواَو اللتِقاء الّساكنين، وإن ِشئ َت َعّوض 

َض فيهما فتقول: قُلَي نِي َسة وقُلَي ِسيَّة  ، -بتشديد الياء األخيرة-قُلَي ِسيّة، ولَك أن تُعَّوِ . وإن َجَمع َت القَلَن ُسَوة بَِحذ ِف الهاء قُل َت: قَلَن س 
 قال: 

يَاِط الِبي ِض والقَلَن ِس  أهلِ   َمهل حتى تَل َحقي بعَن ـِس  ال   الّرِ

ة، فإذا أّدى إل ُف ِعلَّة وقَب لَها َضمَّ َت الواو ألنَّه ليس في األسماء اسم  آِخُره َحر  ، إالّ أنََّك َرفَض  ى ذلك قياس  َوَجَب أن وأصلُه: قَلَن ُسو 
نَه بمنِزلة ق ِجب َكو  ة كسرة، فيصير آِخر االسم ياًء مكسوراً ما قَب لَها، وذلك يُو  فََض، ويُبَّدل من الضمَّ اض  وغاز  في التنوين. يُر 

؛ وأشباِه ذِلَك، فَِقس  عليه. عَي  َحق و  وَدل و  ل  َجم  ق  وأد  ل في أح   وكذلك القَو 
لَِة من أرِض فِلَس طين. م  َب الرَّ َب قُر  ن  قُر   وقَلَن ُسَوة: ِحص 

ب بالدُّّفِ والِغنَاء، قال:   والتَّق ليس: الضَّر 

بَ    عََجمالُمقَلِِّس َجن َب الّدّفِ لل َضر 

 وقال األموي: الُمقَل ِس: الذي يلعب بيَن يََدي األمير إذا قَِدَم الِمْصَر.

ِو. ومنه حديث ُعَمر  : أنَّه لّما قَِدَم الّشأَم -رضي هللا عنه-وقال أبو الجّراح: التَّق ليس: استِقبال الُوالةِ عند قُدوِمِهم بأصناف اللَّه 
نَي ه من الدَّم: لَِقيَهُ الُمقَلِّسون بالسيوف والرَّ   ي حان، قال الُكَمي ت يصف ثوراً َطعََن الِكالَب فَتَِبعَه الذُّباب لما في قَر 

تََمرَّ يُغَنِّي ِه الذُّباُب كـمـا ثُمَّ  مارِ  َغنّى  اس  ِري قاً بِمز    الُمقَلُِّس ِبط 

ً -والتَّقليس  َضَع كما تَف عَل النَّ -أيضا ِره ويخ  َر أي توِمَئ بالسُّجود، وهو من القَل ِس : أن يََضَع يََديه على َصد  صارى قَب َل أن  تَُكفِّ
هُ قَلَُّسوا له ثُمَّ  ِء، كأنَّه حكى ِذلك هيئةَ القاِلس في تََطاُمِن ُعنُِقِه وإطراقِه. ومنه الحديث اآلخر: لّما رأو    َكفَّروا.بمعنى القَي 

 أي لَبَِس القَلَن ُسَوة. ويقال: قَل َسي تُه فَتَقَل سى وتَقَل نََس وتَقَلََّس:
ب ببَع ِض الَمالهي. ؛ وعلى الضَّر  يِ السَّحابِة الندى من غيِر َمَطر   والتركيب يدل على ُرم 

 قلقس

 القُل قَاس: أصل  يؤَكل مطبوخاً، ويُتَداوى به، ويَزيد في الباَءة.

 قلمس

كايا، يقا-مثال َعَملَّس-َشِمر: القَلَمَّس  َسةُ الماِء أي كثيرة الماء.: الكثيرة الماء من الرَّ  ل: إنَّها لَقَلَمَّ
 وقال الفّراء: القَلَمَّس: البحر.

: إذا كان كثير الَخي ر والعَِطيَّة. س   ورُجل  قَلَمَّ
ر.  وقال الليث: القَلَمَّس: الرجل الداِهيَة البعيد الغَو 



ّ، كان يَِقف َرةِ العَقَبَِة فيقول: اللهم إنّي ناِسُئ الشُّهور  وكاَن القَلَمَّس الِكناني من نََسأةِ الشُّهور على َمعَد  في الجاِهِليَّة عنَد َجم 
َر، وكذلك ف ُت َصفَراً الُمؤخَّ م  لَل ُت أَحَد الصَّفََري ن وَحرَّ َجبَي ن؛ يعني وواِضعُها َمواِضعُها وال أُعاُب وال أُحاُب، اللهم إنّي قد أح  ي الرَّ

روا على اسِم هللا. وذلك قول هللا تعالى: )إنَّما النَِّسيُء ِزياَدة  في الُكف ر( اآلية، فأب َطَل هللاُ ذلك النَِّسيَء َرَجباً وَشع بان، ثُمَّ يقول: انفِ 
 وَحَكَم بأنَّه ِزيادة في الُكف ر.

يِّد العظيم. س: السَّ  وقال ابن دريد: القَلَمَّ
، وأنَشَد:  : زاِخر   وبحر  قَلَمَّس 

َت ا تَثَع لَب تَ  َطهإذ  َزر  ب  وَره  ـسُ  أرِضنا أنَت الُهَمامُ  وفي  بَن َحر   القَلَمَّ

 قلهبس

بَس. ش: الُمِسنَّة، والذَّكر قَلَه  بََسة من ُحُمر الَوح  يت: القَلَه  ّكِ  ابن الّسِ
بَِلس. بَس: اسم َحَشفَِة ذََكر اإلنسان، ويقال أيضاً: قَه   وقال ابن دريد: القَلَه 

رة بََسة.قال: ويقال للهامة الُمَدوَّ  : هامة قَلَه 

 قلهمس

تَِمُع الَخل ِق؛ زعموا. َمس: القصير الُمج   ابن دريد: القَلَه 

 قمس

حي أعالُمها قاِمساً: أي ُمن غَِمَسة في  ص، يقال: قََمَس في الماء يَق ُمُس ويَق ِمُس: أي غاَص. وفي الحديث: تُض  س: الغَو  القَم 
 كيب س ر د ح، قال العّجاج: التُّراب. وقد ُكتَِب الحديث بتماِمِه في تر

 ً با سا قُه  واءُهنَّ ُطمَّ ً   تَرى أص  سـا َمّراً وَمّراً  بََواِديا  قُمَّ

ً -وقََمَسه في الماء  ّ.-أيضا  : أي َغَمَسه، الِزم  وُمتَعَد 
ً -وقََمَسه   : أي َغلَبَه بالغَوص.-أيضا

َطَرَب، قال رؤبة:  ه: اض  ِن أُّمِ  وقََمَس الَولَُد في بَط 

  في آِلِه ُمَكفَّنِ  وقاِمس  

 وقال ابن عبّاد: القَموس من اآلبار: التي تَق ِمُس فيها الِدالء أي تغيب من َكث َرةِ مائها، بَيِّنَةُ الِقَماِس.
ي ن. ي س مثال ِسّكِ  قال: والقَماِميس: البُُحور، واِحُدها: قِّمِ

ُسه: ُمعَظم مائه، وقال  َمُس البحِر وقاُمو  راً في البحر، ومنه حديث ابِن عبّاس وقال ابن دريد: قَو  -أبو ُعبَي د: أب عَُد موِضع َغو 
ِر فقال: َملَك  ُمَوكَّل  بقاُموِس البِحار؛ فإذا َوَضَع قََدَمه فاَضت وإذا َرفَعَها غاَضت.-رضي هللا عنهما  : أنَّه ُسئَل عن الَمّدِ والَجز 

َمس  نَس  -والقَو   عن ابِن عبّاد. : األمير، بالنِّب ِطيَّة،-مثال قَو 
 قال: والقََماِمَسة: البَطاِرقَة.

 وقال غيُره: القَواِمس: الدَّواهي.
س:  ُجل الشَّريف، قال الُمتَلَّمِ  قال: والقُمَّس: الرَّ

تُ  سُ  إذ    أنّي قد بُِلي ُت ِبنِـئ ِطـل   وَعِلم    قِي َل كان من آِل َدوفََن قُّمِ

 والقَِميس: البحر.
ِمُس: من ُكَورِ   دامغاَن. وقَو 

ُدلُِس، من نواحي قَب َرة. ِمِس: باألُن   واق ليم القُو 

فَهان. َسة: من قُرى أص  م   وقُو 
 وقُومَسان: من نواحي َهَمذان.

تُه فيه. تُه في الماء: ِمث ل قََمس   وأق َمس 
لَُم من تاً: إذا ناَظَر َمن  هو أع  س. يقال: فاُلن يُقاِمس ُحو  تُه بالقَّم  تُه: فاَخر   ه.وقاَمس 

َد ُسقُوِط الثُّريّا:  ُكر َمَطراً ِعن  ة يَذ  مَّ م: أي ان َحطَّ في الُمغ ِرب، قال ذو الرُّ  وان قََمَس النُّج 



َض ُمن قََمَس الثَُّريّا أصابَ   ِطـالال وأت بَعَـهـا بَِساحيَة    األر 

ء  من األنواء ُعُم أنَّه ليس َشي  ِء الثُّريّا. وإنَّما َخصَّ الثَُّريّا ألنَّ العََرَب تَز  َزَر من نَو   أغ 
ِس شيء  في الماء.  والتركيب يَُدلَّ على َغم 

 قنبس

ِرِه فيه، وإن كانت زائِدة  ِرِه  -كما قال ابن ُدَريد-القَن بَس: من أعالم النِّساء، إن َجعَل َت النّون أصِليّة فهذا موِضع ِذك  ِضُع ِذك  فََمو 
تُه فيه.  تركيب ق ب س، وقد َذَكر 

 قندس

َد َمع ِصيَة.اب ُجُل: إذا تاَب بَع   ن األعرابي: قَن َدَس الرَّ
ِهه ضاِرباً في األرض، وأن َشَد:   وقال أبو عمرو: قَن َدَس فالن في األرض: إذا ذََهَب على َوج 

 ُمـقَـن ـِدِس  َملَسى فُكن َت َشرَّ  بها  في األرِض العَِري َضِة تَب تَغي وقَن َدس تَ 

يت في األلفاظ: َمْكَسباً، وَملَسى تَْصحيُف َمْكَسباً. هكذا أنَشَده األزهري، ك ِ  ورواه ابُن الس ِ

 قنس

ن ِسَواه-والِقن ُس  -بالفتح، عن الليث-القَن ُس   : األصل، قال العّجاج يمدح عبد الَمِلك بن مروان: -بالكسر، َعمَّ

َق ُكّلِ قِـن ـِس  ِمن د  فَو  مَ  في  قِن ِس َمج     الَحب ِس الباعِ إن  باُعوا ويَو 

نَ  فُو  تَـأ سـي أثقاَل ثأى يَك     الُمس 

: فهو قِن س  له. ء  ء  ثَبََت في َشي   وُكلُّ َشي 
 : ِديُّ نَُسه. قال األف َوه األو  أ ِس؛ وهو قَو  ُس: جمع قِن ِس الرَّ  وقال ابن عبّاد: القُنُو 

ـَسـنـوا بلِّغ ِس   بَني أود  فـقـد أح  ِب الهاِم تحت القُ  أم    نُوِس بَِضر 

ا قول جرير:   وأم 

نُـبُـه قد بّاِر نَج  ةَ الجَّ تَِسي بِزَّ ِرب هُ فوَق القََواِني ِس  والبَي ضَ   نَك    نَض 

نََس وهو أعلى الهام.  فأنَّه أراد القَو 
 وأّما قول رؤبة: 

َرباً ُوُروسا كأنَّ   تخاُف األسَد النَّهوضـا أال داً ُمش    َور 

   نُوساقُ  ِلَحي َدي  َرأِسهِ  كان

نَس البَي َضة. َس صاَر ِلجاِنبَي  رأِسه ِلباساً، أي كأنَّما أُل ِبَس رأُسه قُنُوساً َكقَو   فأنَّه يقول: كأنَّ ذلك الَور 
بِّّي:  نَس: أعلى بَي َضة الحديد، قال ُحَسي ل بن ُسَحي ج الضَّ  والقَو 

بُـه بُِمطَِّرد   ب   وذي  لَد ن  ِصحاح  ُكـعُـو  نَق  َعض    يَقُدُّ القَوانِسا َرو 

 وأنشد أبو ُعبَيد: 

ِر من الدَّمِ  والَخي لُ   القَواِنَس بالسُّيوِف ونَع تَـزي نَع لُو عََرةُ النُُّحو    ُمش 

ً -والقَْونَس   : َعْظٌم ناتئ بين أُذنَي الفََرِس، قال َطَرفَة بن العبد: -أيضا

ِربَ  بَكَ   عنك الُهموَم طاِرقَهـا إض  طِ  َضر  نََس الفََرِس  بالسَّو    قَو 

ِرباً" فحذف النون.  أراَد: "إض 
نَُس الطريق: جادَّتُه، عن ابِن عبّاد.  وقَو 

ُس الّراَسَن.-بالتحريك-والقَنَُس  يه الفُر   : الذي تَُسّمِ



ُء القليل. لَعَاُء؛ وهي القي   وقال ابن األعرابي: القَنَُس: الطُّ
ُز رؤ نَُس، ويروى َرج  ُس: القَو  نُو  تُه آِنفاً: والقَو   بة الذي ذََكر 

سا كانَ  نُو    ِلَحي َدي  َرأ ِسِه قَو 

 فضمَّ النون وزاَد الواو.
 والقَي نَس: الثور؛ عن ابن عبّاد، يقال: األرض على َمت ن القَي نَس.

ي ر   : لُغَة  في الّصاد.-بالسين-وقال ابن األعرابي: قانَِسةُ الطَّ
.وأق نََس: إذا ادَّعى إلى ِقن س  َشر ؛ وهو َخسيس   يف 

ِء. ِء في الشَّي   والتركيب يدل على ثبات الشَّي 
َمة.  قنطرس: الليث: ناقَة  قَن َطِري س: وهي الشديدة الضَّخ 

 وقال ابن عبّاد: القَن َطِري س: الفأَرة، قال: وال أُحقُّه.

 قنعس

 الِقنعاس من اإلبل: العظيم، قال جرير: 

ِل القَنَاِعي ِس  لم  ـَرن  اللَّبوِن إذا ما لُزَّ فـي قَ  وابنُ  لَةَ البُز  تَِطع َصو    يَس 

 وقال الليث: رجل قِن عاس: شديد منيع.
 وقال غيره: َجدٌّ قِن عاس: أي عزيز منيع، قال رؤبة: 

 لنا قِب ص  وَجدٌّ ِقن ـعـاس يَأ بَى  إذ َعضَّ الُحُروُب األع ماس   ونحنُ 

 .-بالفتح-نَاِعس ورجل  قُناِعس: أي عظيم الَخل ق، والجمع: قَ 
َدِب.  وقال ابن عبّاد: القَن عََسة: ِشدَّةُ العُنُِق في قَِصِرها كاألح 

 قوس

س: يُذَكَّر ويُؤنَّث، فمن أنََّث قال في تصغيرها: قَُوي َسة، وَمن ذَكََّر قال: قَُوي س. والغاِلب التأنيث، ِلقوِله  -صلى هللا عليه وسلّم-القَو 
ماً، وقال أبو : َمن  اتََّخذَ قوساً عر بيّة وَجِفيَرها نفَى هللا عنه الفَق َر. والتأنيث هو االختيار. وفي الَمثَل: هو ِمن َخي ِر قَُوي س  َسه 

َرب َمثاَلً للّذي يُخاِلفَُك ثمَّ يَن ِزعُ عن ذلك ويعود لَك إلى ما تُِحب. ماً، يَض   الهيثم: يقال صاَر َخي ُر قَُوي س  َسه 
ن: -، عن الفّراء -بالضَّم-وقُِسيٌّ  -لكسربا-والجمع: قِِسيٌّ   وأقواس وقِيَاس، قال القاُلُخ بن َحز 

  األساِوُر الِقيَاسا َوَوتَّرَ 

 وقال رؤبة: 

  الِقياِس القُُطَن الُمَوشَّعا نَد فَ 

 وقال النابغة الجعدي  رضي هللا عنه: 

ـنـاقُـهـا بِِعي س     لِقيَاساَعطََّف الماِسِخيُّ ا كما  تَعَطَُّف أع 

س   : في األصل قُُوو  ل-وقِِسيٌّ ع  -، إالّ أنَّهم قَدَّموا الالَم وَصيَّروها قَُسّواً -على فُعُو  ، ثمَّ قَلَبوا الواَو ياًء وَكَسروا القاف كما -على فُلُو 
، فصارت قِِسيٌّ  بعة، وإذا نََسب َت إليها قُل َت: ، وكانت من ذوات الثالثة فصاَرت من ذوات األر-على فِِلي ع  -َكَسروا َعيَن ِعِصي ّ

، فَتَُردُّها إلى األصل. ل  ، ألنَّها فُعُو   قَُسِويٌّ
ع. ُرو  ساً ألنَّه يُقَدَّر بها الَمذ  راع قَو   وربّما َسّموا الّذِ

، فالواو س  لَها قَو  ِل َمن  يَقول قِِسيٌّ ألنَّ أص  س قِيَاس، وهذا أق يَُس من قَو  لَت  وقال أبو ُعبَيد: جمع القَو  منها قَب َل السين، وإنَّما ُحّوِ
ي ن. قال: فالِقيَاس جمع ا َت الواَو بعَد الّسِ ر  ؛ أخَّ ِس: قِِسيٌّ ِلها، فإذا قُل َت في جمع القَو  َرةِ ما قَب  س أحَسن ِعندي ِمَن الواُو ياًء ِلَكس  لقَو 

 الِقِسّيِ، ولذلك قال األصمعّي: من الِقيَاِس الفَّجاُء.
ُب الَمن ِزلَِة، وقيل: أراَد ِذراَعي ِن.وقوله تعالى: )ف َسي ِن َعَربِيَّتَي ِن، يُراد بذلك قُر  نى( أي قََدَر قَو  َسي ِن أو  أد   كاَن قاب قَو 

س  ً -والقَو  فَِلها. ومنه قول عمرو بن َمع دي َكِرب-أيضا س  في أس  ر، يقال: ما بَِقَي إالّ قَو  فََل الُجلَِّة من التَّم  رضي هللا  -: ما يَب قى أس 
رضي هللا -: أأب َرام  بَنو الَمِغي َرة؟ قال: وما ذاَك؟ قال: تََضيَّف ُت خالَد بن الوليد -رضي هللا عنه-أنَّه قال لعمر بن الخطاب  -عنه
، قال: إنَّ في ذلك لََشبَعاً، قال: لي أو لَك، قال: لي ولَك، قال: ِحالًّ يا أمير -عنه ر  المؤمنين فيما تقول:  فأتاني بِقَوس  وَكع ب  وثَو 



رُ  َرُب التِّب َن من اللَّبَِن َرِثي ئةً أو  َصِري فاً. الثَّو  ماً، وأش  ماً َعظ  عة من األقِِط، والَكع ُب: إنّي ألُكُل الَجذََعة من اإلبِل أن تَقيها َعظ  : الِقط 
ن.  الُكت لَة من السَّم 

ُس: برج  في السماء.  والقَو 
ُس السَّماء: التي يقا طانَة.وقَو  ءةُ أو القُس  س هللا أو النَّد   ل لها قوُس قَُزح، وقد نُِهَي أن  يُقاَل ذلك، وإنَّما يُقال لها قَو 

ُشِب األنمارّي، وهو القائُل فيه:   والقَُوي س: فََرُس َسلََمة بن الُخر 

َر القَُوي ِس وأتَّقي أُقِيمُ  َودِ  بِلَد ن    لهم َصد  َمَر ِمذ    من الُمّراِن أس 

س: حاِجب بن ُزراَرة بن ُعُدس بن َزيد بن عبد هللا بن داِرم بن ماِلك ابن حنَظلَة بن ماِلك بن زيد َمنَاةَ بن تَميم، وكانَ وذ  و القَو 
واحي ، فَسأَله أن  يَأ ذََن له وِلقوِمِه أن  يصيروا في ناِحيَة  من ن-صلى هللا عليه وسلّم-أتى ِكس رى في َجَدب  أصابَهم بَدعَوةِ النبّي 

َهنَُك قوسي، فََضِحَك َمن  َحولَه، وقال ِكس رى: ما كان ِليُس   يُوا، فقال له ِكسرى: فَمن لي بأن تَفَي، قال: أر  ِلَمها أبَداً. بَلَِده حتى يُح 
تََحَل ُعطاِرد بن ، وقد ماَت ح-صلى هللا عليه وسلّم-فَقَبِلَها منه، وأِذَن لهم أن يَدُخلوا الريَف. ثمَّ أحيا النّاَس بدعوة النبّي  اِجب، فار 

صلى هللا عليه -إلى النبّي  -رضي هللا عنه-حاِجب إلى ِكسرى يطلُُب قوَس أبيه، فََردَّها عليه، وَكَساهُ ُحلَّةً. فلّما َوفََد ُعطاِرد 
هَ  -وسلَّم بَعَِة آالِف ِدر  ، فقال ابن الطَّي فانيَّة: أهدى الُحلَّةَ إلَيه، فلم يَق بَل ها، فَبَاَعها من رُجل  من اليهود بأر    م 

ـتُـمُ  وذو ِس منّا حاِجب  قد َعِلم  راء إذ  هو واقِفُ  َكفى  القَو    ُمَضَر الَحم 

 وقال الفََرْزَدق: 

َرةُ  ِس الذي َرَكَز الِحَرابا وذُو  والُمَجبُِّر كان منـهـم وَضم    القَو 

َسه على ألِف بعير في قَت ِل الحاِرث بن ظاِلم وذُو القَوِس: ِسنان بن عاِمر بن جاِبر بن ُعقَي ل بن سُ  َمّيِ بن ماِزن بن فَزازة َرَهَن قَو 
 النُّعمان األكبر.

َسين: سيُف حّسان بن حصن بن ُحَذيفَة بن بَدر الفَزازي.  وذو القَو 
ب َق، يقال: قاَس بنو فالن بني فاُلن: إذا َسبَقوُهم،  وأن َشَد:  وقال ابن فارس: حكى بعضهم أنَّ القوس السَّ

ري  قائسا تَقيسون الذي كانَ  فال  لقد قاَس الجميَع أبوُكمُ  لَعَم 

سى  ضى-وقَو  ِد السََّراة.-مثال فَو   : موِضع ببالد أز 
سى: من أيّاِمِهم، قال أبو ِخراش الُهذَلّي:   ويَوُم قَو 

سى ما َمَشي ُت عل بِجانِبِ   ال أن ـسـى قَـتـيالً ُرِزئ تُـهُ  فواللـهِ    ى األرِض قَو 

ُت".  ويروى: "فأق َسم 
ً  -بالكسر-واألق َوس: الُمنَحني الظهر، وقد قَِوَس   .-بالتحريك -يَق َوُس قََوسا

مل: الُمش ِرف كاإلطار، قال:   واألقَوس من الرَّ

ـِدِس  أُث ني ُهوَرة  ثَناًء من بَِعيِد الَمـح  َز األق َوِس  َمش  تاُز َجو    تَج 

لِ  م   .أي يقَع َوَسَط الرَّ
: أي صعب. ِسيٌّ س  وقَو   ويقال: زمان أق َوس  وقَو 

 : ، قال أبو محّمد الفَق عَسيُّ بى أق َوَس: أي بِداِهيَة   وَرماه هللاُ بأح 

هُ الشَِّري ِب نَكَّسـا إنّي بى أق وَسا وكانَ   إذا َوج  ِد أح    يوُم الِور 

صي بَـسـا أُو  لى إِبلي لتُح   ويَأ نَـسـا تَِطي َب نَف ُسهُ  حتّى  بِأُو 

ِره: أحوى أق َوُس.  ويقال للرجل إذا كان مانِعاً ما وراَء َظه 
 وبلد  أق َوس: أي بعيد.

 ويوم  أق َوس: أي طويل.
س.-بكسر الميم-والِمق َوس   : ِوعاء القَو 
ً -والِمق َوس   : َحب ل  تَُصفُّ عليه الخيُل عند الِسباق، قال أبو الِعيال الُهَذلّي: -أيضا

ِرج  البَ  إنَّ  ِم ُظنُونِ  ما  الَء لَدى الَمقاِوِس ُمخ    كاَن من غيب  وَرج 

ً -والِمق َوس  ِضع الذي تُجرى منه الَخي ل؛ كما هو الَحب ل الذي يَُمدُّ هناك، وقال ابن عبّاد: الِمق َوُس: الَمي دان.-أيضا  : الَمو 
.  وقام فاُلن على ِمق َوس: أي على ِحفَاظ 

ماُت.واألقواس من أضالع البَعي  ر: الُمقَّدِ
، صاَرت الواُو ياًء الن ِكساِر ما قَب لَها: لغة  في ساً؛ وقِياساً، وأصلُهُ قَِواس  ُسه قَو  ُت الشيء بغيره وعلى غيره؛ أقُو  تُهُ أقيُسهُ  وقُس  قِس 

 قَي ساً وقِياساً.
س    : من أوديَة الِحجاز، قال أبو صخر  الُهذَلّي يصف َسحاباً: -بالضم-وقُو 



ِشهِ  رَّ فَجَ  المِ   على ِسي ِف الِعَراق فَفَر  َهَم ساكبِ  فأع  س  بأد    ذي قُو 

ً  -والقُْوس  : صوَمعَة الراِهب، قال جرير: -أيضا

َل إذ  َصَرفَت  ِهن د  ولو َوقَفَت   ال تَف تَنَت ني  َوص  ِس  الس  َحي ِن في القُو    وذا الِمس 

ة يصف الحُمَر:  مَّ  وقال ذو الرُّ

ِر ُمن   على هأم  تِدالُها َعصا  قَّدِ الِعفَـاِء كـأنَـّ س  ِلي نُها واع    قَّسِ قُو 

س  ً -والقُو   : بيت الصائِد.-أيضا
س  ً -والقُو  .-أيضا تَهُ قُل َت: قُس  قُس  ، وإذا َدَعو  س  س  قُو  ُر الَكل ِب، إذا َخَسأ تَه قُل َت: قُو   : َزج 

 ِة الناس: كاسان.وقاساُن: بَلَد  ما وراء النهر، والغاِلب على ألِسنَ
ً -وقاساُن  فَهان.-أيضا  : من نواحي أص 

تُه. ُت الشَّي َئ، والصَّواب: قِس  : أقَس   وتقول العََوامُّ
ي ُخ تَق ِوي ساً: أي ان َحنى، قال أبو محمد الفَق عَسّي:  َس الشَّ  وقَوَّ

 ً سا   قد ذَِرئَت  َمجاِلي ه   ُمقَّوِ

 وقال امرؤ القيس يصف الن ِساء: 

بِب َن َمن  قَلَّ مـالُـه أراُهنَّ  سا وال  ال يُح    َمن  َرأي َن الشَّي َب فيه وقَوَّ

 وقال جرير: 

تَبِري قد ُد فاع  ناً لنا يا ِهن    يَِري بُِك من َشي بي وتَق ويسي ماذا  ُكن ِت ِخد 

 وكذلك استَق َوَس.
لُهم: ه تُه َجميعاً. وكذلك قَو  تُه وقِس  ُء: من قُس  َء بغَيِره: أي يَقيُسه به.وان قاَس الشَّي  تلُس الشَّي   و يَق 

لُُك َسبيلَهُ ويَق تَدي به. من اللَّغَتَي ِن َجميعاً.  ويَق تاُس بأبيه: أي يَس 
س. َسه: أي معه قَو  س قَو  يت: يقال رجل ُمتَقَّوِ  وقال ابن السّكِ

َس ظهُر الرجل: إذا ان َحنى.  وتَقَوَّ

 : تَق ِوس  س  وُمس  ُي.وحاِجب  ُمتَقَّوِ س، وكذلك النُّؤ   يَُشبَّه بالقَو 
ِسُل الخيل، وقيل: هو القَيّاس.  وقال ابن عبّاد: الُمقَاِوس: الذي يَر 

ُف فَتُق لَُب واُوه ياًء. ، ثمَّ يَُصرَّ  والتركيب يدل على تقدير شيء  بَِشيء 

 قهبس

َمَسةُ. بََسة: األتَاُن الغَليَظة. وقال غيُره: هي القَه   ابن عبّاد: القَه 
بَِلس: الذََّكُر العظيم الغليظ.  قهبلس: القَه 

بَِلس: القملة الصغيرة.  وقال ابن العرابي: القَه 
بَِلس: توَصف به الَكَمَرة، وأنشد:   قال أبو عمرو: القَه 

بَـِلـس   َكَمَرة   بى قَه  بَاُء قَه  ِملُها  قَه    راعي َخِليّاِت ُشُمس   يَح 

بَِلس: األب َرة.وقال أبو تُراب: القَه   يَض الذي تَعلوه ُكد 
بَِلي س: العظيمة من النساء الضَّخَمة.  وقال ابن عبّاد: القَه 

 قهس

َوس  َول-قَه   : اسم فحل من اإلِبل.-مثال َجر 
َوس ِذك ر  في  َوس: اسم رجل. قال الصغاني مؤلف هذا الكتاب: هو أبو النُّع مان التيمّي، وللنُع مان بن قَه  وقال ابن دريد: قَه 

ع ر حتى لَِحَق ِبعُماَن فال يَ النَّ  تَنُوُس بنت لَِقي ط بن ُزراَرة للنَّع مان تََهكُّماً فَفَرَّ من عاِر هذا الّشِ  د ري َولَُده فيَمن  ُهم: قائِض، قالت َدخ 

َوس  الشَُّجـا فَرَّ  ح  ِمتَـلُّ  عُ  ابُن قَه   بَِكفِِّه ُرم 



ـع   ع  به خاظي البَِضي يَع ُدو  أَزلُّ كأنَّهُ ِسم 

بِّّيِ، قاله في "ضالَّة األِديب". ع َر ِلَجّواس بن نُعَي م الضَّ َود: إنَّ هذا الّشِ  وقال أبو محمد األس 
: أي ضخم. َوس   وقال الفّراء: رجل  قَه 

َوس: الطويل أيضاً.  والقَه 
َهق -قال: واأللفاظ الثالثة َوَق والسَّو  َوَس والسَّه  َمت  : بمعنًى واِحد  في -يعني القَه  َخِم، والكلمة واِحدة إالّ أنَّها قُّدِ الطُّوِل والّضِ

َرت، كما قالوا: َعقَاب  َعقَن باة  وبَعَن قاة  وَعبَن قاة .  وأُّخِ
ِدب،  َدو  نَي ن. والطويل من الرجال ألنَّه يَن َحني ويَح  ليُّ الطويل والضخم القَر  م  َوُس: التَّي ُس الرَّ َي به وقيل: سُ وقال ابن عبّاد: القَه  ّمِ

َطِرب. َوس إذا جاَء ُمن َحنِياً يَض   ألنّه يَتَقَه 
ُوُس  ً -والتَّقَه  َعة. -أيضا َوَسة: السُّر   والقَه 

ُس. ِكن أن تكوَن هاؤه زائدةً؛ كأنَّه يَتَقَوَّ : هذا ُمم   وقال ابن فارس 

 قيس

تُه على م ِء أقِي ُسه قَي ساً وقِياساً: أي قَدَّر  ُت الشَّيَء بالشَّي  ُل الَمثَل قِس  ثاله. وفي الَمثَل: تَِقي ُس المالئَِكة إلى الحدَّادين: وقد مضى أص 
 في تركيب ح د د.

 والِمق دار: ِمق ياس، وهو داِخل في التركيبَي ن الواِوّي واليائّي، قال َجرير: 

زى ِمي ُم لهم: يَخ   بالَمقايِي ِس  الَحصى ثّمِ قِي ُسوا ُعدُّوا  الَوِشيظ إذا قال الصَّ

 الَوِشي ظ: األتباع واألحالف.
ح . ُر ُرم  ح : أي قَد  ح  وقاُد ُرم  ح  وقِي ُد ُرم  ح  وقاُب ُرم  ح  وِقي ُب ُرم  ح  وقاُس ُرم   ويقال: بينهما قِي ُس ُرم 

قال ابن الَكل بّي في وقَي ُس َعي الن: أبو قَبيلة، وقيس  لَقَبُه، واس مه النّاُس بن ُمَضَر بن نِزار، هكذا هو في بعض ُكتِب اللُّغَة، و
َهَرةِ نََسِب قَي ِس َعي الن: َولََد قَي ُس َعي الن وهو النّاُس بن ُمَضَر، وإنَّما َعي الن َعب ُد ُمَضَر َحَضَن النّاَس فَ   غَلََب عليه ونُِسَب إلَي ه.َجم 

َل ابن  : قَيس بن َعتّاب بن أبي حاِرثَة بن ُجَدّيِ بن تَُدو  ، وقيس بن َهذََمة بن َعتّاب بن أبي والقَي َسان من َطيِّئ  د  تُِر بن َعتُو  بُح 
 حاِرثَة.

مّيِ بن َجِدي لَة بن أسد بن َربيعَة.  وَعب ُد القَي س: أبو قَبيلَة من أسد، وهو عبد القَي س بن أف صى بن ُدع 
تُر.  والقَي س: التَبَخ 

دَّة، قال:   والقَي س: الّشِ

َدة   وأن تَ  فَلُ  وللّطاِرقِ   على األعداء قَي س  ونَج    العافي ِهَشام  ونَو 

 ويجوز أن يُراَد باأللفاظ الثاّلثة أسامي الناس.
 والقَي س: الجوع.
 والقَي س: الذََّكُر.

داء  َوة بِميزان هذه. ومنه حديث أبي الَدر  عَل هذه الُخط  طو قَي ساً: أي يَج  : َخيُر نِسائكم -رضي هللا عنه-وقال أبو العَبّاس: هَو يَخ 
مَ ا ألُ بَي تَها أقِطاً وَحي سا، وَشرُّ نسائكم السَّل فَعَةُ البَل قَعَةُ التي تَس  ُرُج َمي ساً وتَم  ُخُل قَي ساً وتَخ  راِسها قَع قَعَة وال تزال لتي تَد  ُع ألض 

قاء، والسَّل فَعَةُ  تَِويَة ألنَاتها وال تَع َجُل كالَخر  َعةً. أي تأتي بُِخطاها ُمس   : الَجِري ئةُ، والبَل قَعَةُ: الخاِليَةُ من الَخي ر.جاَرتُها ُمفَزَّ
ُب ِكي ش.  وجزيَرة قَي س:في بحر ُعمان، َمعروفة، وهي ُمعَرَّ

. َر، وهي اآلن َخراب   وقَي س: كورة من ُكَور ِمص 
ر؛ بن وامرؤ القَي س: الملك الشاعر المشهور، قيل: معناه رجل الشّدة والبأس، واسمه ُسلَي مان؛ وامرؤ القيس لَ  قَب. وهو ابن ُجح 

ر  آِكِل الُمَراِر، بن عمرو بن ُمعاِويَة بن الحاِرث بن  الحاِرث الَمِلك، بن عمرو الَمق صور الذي اق تََصَر على ُمل ِك أبيه؛ بن ُحج 
ِر بن ُمَرتِّع  ُعفَي ر بن َعِدّيِ بن الحاِرث بن بن  -وهو ِكن َدة-بن معاِويَة بن ثور  -وهو عمرو-ُمعاِويَة بن الحاِرث بن ُمعاِويَة بن ثَو 
. وسأَل العبّاس ابن عبد الُمطَِّلب عمر  ة بن أَُدد  عن الُشعَراء فقال: امرؤ القَي س ساِبقُهم، َخَسَف لَُهم َعي َن  -رضي هللا عنهما-ُمرَّ

. ر  أَصحَّ بََصر   الِشع ِر، فاف تَقََر عن َمعان  ُعو 
َرَك اإلسالم، وامرؤ القَي س بن عاِبس بن الُمنِذر ب ِر الِكن دّي: جاِهلّي، وأد  ط بن امرئ القَي س بن عمرو بن ُمعاِويَة بن ثَو  م  ن الّسِ

 رضي هللا عنه، وليس في الصَّحابة َمن اسمه امرؤ القَي س َغي ُره.
ر  الكِ   ن دّي: جاِهلّي، ولَقَبُه الذَائُد.وامرؤ القَي س بن بَكر بن امرئ القَي س بن الحاِرث بن ُمعاِويَة بن الحارث بن معاِويَة بن ثَو 

ر الِكن دّي: جاِهلّي.  وامرؤ القَي س بن عمرو بن الحارث بن معاِويَة األكبَر بن ثَو 
َرة بن زيد بن ُرفَي َدة بن ثَو   ف بن ُعذ  ر بن وامرؤ القَي س بن ُحمام بن مالك بن َعبيَدة بن ُهبَل بن عبد هللا بن كنانة بن بكر بن َعو 

 َوبََرة: جاِهلّي. َكل ب بن
َهي رّي: من َولَِد ُزَهي ر بن َجنَاب الَكل بّي.  وامرؤ القَي س بن بحر الزُّ



وامرؤ القَي س بن ربيعة بن الحاِرث بن ُزَهير بن ُجَشم بن بكر بن ُحبَي ب بن عمرو بن َغن م بن تَغ لب، وهو ُمَهل ِهل الشاِعر 
. ُمه َعِديٌّ  المشهور، ويقال: اس 

 ي س بن َعِدّي الَكل بّي.وامرؤ القَ 
 وامرؤ القَي س بن ُكالب بن ِرزام العُقَي لّي ثمَّ الُخَوي لِديُّ وهو ُخَوي ِلد ابن عوف بن عاِمر بن ُعقَي ل.

يَِرّي.  وامرؤ القَي س بن ماِلك الِحم 
 هؤالء ُكلُّهم ُشعَراء.
ِضع. ُن: َمو   وقَي ُسو 

ثيه:  وِمق يَس بن ُصبَابَة: قَتَلَه نَُمي لَة بن تُه تَر  ِمه، قالت أُخ   عبد هللا َرُجل  من قَو 

ري َطهُ  لَعَم  لَةَ َره  زى نَُمي  عَ   لقد أخ  يَِس  وفَجَّ تاء ِبِمق  ياَف الّشِ  أض 

ِس  إذا  َعي نا َمن  رأى ِمث َل ِمق ـيَس   للفِّ  بََحت  لم تَُخرَّ   النُّفََساُء أص 

ُجل: إذا تََشبَّهَ بِقَْيِس  اج:  وتَقَيََّس الرَّ ا بجواٍر أو َوالٍء، قال العج  ا بِحْلٍف وإم   َعْيالَن؛ أو تََمسََّك منهم بَِسبٍَب: إم 

ؤسـا وإن   ُت من تَِمـيم  أر  أ سَ   َدَعو    من ُخَزي َمةَ العََرن َدسا والرَّ

 فاق عَن َسـسـا الِعزُّ بنا تقاَعسَ   َعي الَن وَمن  تَـقَـيَّسـا وقَي سَ 

ُت بَي َن ا َري ن.وقايَس   ألم 
ُت فالناً: إذا جاَري تَه في الِقياس.  ويقال أيضاً: قايَس 

َء بِغَي ِره: أي يَِقي ُسهُ به.  وهو يَق تَاُس الشَّي 
لُُك َسبِيلَه ويَق تَدي به.  ويَق تَاُس بأبِيه: أي يَس 

 وان قَاَس: ُمطاِوعُ قاَس.
ني اق تاَس وان قاسَ -وهاتان  ِكي   -أع  ُخالن في التَّر  تُُهما في ق و س.تَد   بَي ِن الواِوّيِ واليائّيِ َجميعاً، وقد َذَكر 

.  والتركيب يدل على تقدير َشي ئ  بشيئ 

 كأس

: اإلناء الذي يُش َرب فيه، وهي مؤنَّثة، قال هللا تعالى: )بَِكأس  من َمِعي ن  بَي ضاَء لَذَّة (، وقال عمرو بن ُكل ثُوم:   الكأس 

رى  ـلـبـك ّ قَد  َشرب ُت ِببَع   وَكأس     في بِالَص وقاِصِري نا وأُخ 

 وقال أَُميَّة بن أبي الصَّْلت: 

ً  َمن   تِ   ال يَُمت  َعب طةً َهـَرمـا ُء ذائقُها للَمو    َكأ س  والَمر 

 وقال ابن األعرابي: ال تَُسّمى كأساً إالّ وفيها الشَّراب. وقال ابن عبّاد: يقال: الكأُس الشَّراُب نَف ُسه.
، قال األخطل يصف نَديَمه: والجمع  ُؤس  وُكؤوس وَكأ سات  وِكئآس   أك 

ً   الِكئآِس إذا تَنَّشى لم تَُكن   َخِضلِ  قِ  ُخل فا بِ  َمَواِعُدهُ َكبَر   الُخلَـّ

 وقال النابغة الَجْعدي  رضي هللا عنه: 

تُُهم ّ ِكئآسا حتى  ال أَُرّجي الَحياةَ  َشِهد    يَُساقُوا بُِسم 

، وهو القائل: وَكأُْس: اسُم ا  بنَِة الَكْلَحبَة العَُرني 

مـا وقلتُ  َد ِلنَف َزعا نََزل نا  ِلكأ س  أل ِجِمي ها فـإِنَـّ   الَكثِي َب من َزُرو 

 كبس

تُهما بالتُراب. واسُم ذلك التُراب: ِكب س   بُِسُهما َكب ساً: أي َطَمم  َر والبِئ َر أك  ُت النَّه  -بن أبي طاِلب . ومنه حديث عقيل -بالكسر-َكبَس 
د، فان َطلَق  -رضي هللا عنه ُت إليه : أنَّ قَُري شاً قالت  ألبي طاِلب: إنَّ اب َن أخيَك قد آذانا فان َههُ عنّا، فقال: يا َعِقيل انَطِلق فأِتني بمحمَّ

َمِض. أي من بيت  صغير، قي َء من ِشدَّةِ الرَّ َّبُع الفَي  ، فََجعََل يَت تُه من ِكب س  َرج  تَخ  ُجُل فاس  ل له ِكب س ِلَخفائه، من قولهم َكبََس الرَّ
ِل الَجبَل، من قولهم: إنَّه لفي ِكب ِس ِغنًى وفي ِكر   بِه: إذا أخفاه وأدَخله فيه، أو  ِمن  َكبََس: أي غاَر في أص  ِس ِغنًى: أي رأَسه في ثَو 



ِلِه، َحكى ذلك أبو َزيد، وقيل: الِكب ُس: بيت  من طين.  في أص 
ً -والِكب ُس  أ ُس الكبير.-أيضا  : الرَّ

ُج الناتئ. بَُس: الفَر   واألك 
بََرت َجب َهتُه. بَس بَيُِّن الَكبَس: وهو الذي أق بَلَت هاَمتُه وأد   ورجل أك 

 : العظيم الرأس.-بالضم-والُكبَاُس 
ً -والُكبَاُس  تَهُ جِ -أيضا َدق ويذُكر أخ  ِثَن: : الذََّكُر، عن َشِمر، قال الطَِّرّماح يهجو الفََرز   ع 

لَةَ النَّقى ولو بى بالُكبَاِس  وِجع ثِنُ   ُكن َت ُحّراً لم تَبِت  لَي  دِ  تُه   وبالعَر 

ِة العََمل بها. وقالوا  أس. وتُهبى: تَُداس ويُثار منها الغُبار ِلِشدَّ ً -وقيل: الُكبَاُس الذََّكُر الضَّخم الرَّ .-أيضا  : فَي َشة ُكبَاس 
ً  -والُكبَاسُ  ِبُس رأَسهُ في ثِيابِِه ويَنام.: الذي يَ -أيضا  ك 

بوع. بوع بن َحن َظلَة: الُكبَاُس بن َجع فَر بن ثَع لَبَة بن يَر   وفي بني يَر 
رّي: من أصحاب الحديث.  وأبو الَحَسن علي بن الَحَسن بن قَُسي م بن ُكبَاس  الِمص 

ر بمنزلة العُن قود من ا-بالكسر-والِكبَاَسة  ل بن ُحنَي ف: أَمَر َرسول هللا : الِعذ ق، وهي من التَّم  صلى هللا عليه -لِعنَب. وقال َسه 
ِل  -وسلّم َدقَة فجاَء َرُجل ِبَكبائَِس من هذه السُّخَّ ي صَ -بالصَّ ُموا الَخبِيَث منه تُن ِفقُوَن(.-يعني الّشِ  ، فنزلت: )وال تَيَمَّ

ر. ب  من التَّم   والَكبيس: َضر 
ً -والَكبيس  ف-أيضا  ، قال َعل قََمة بن َعبََدة: : َحل ي  ُمَجوَّ

واِز الَجَراِد ولؤلؤ   َمَحال   بِ  من  كأج    القَلَِقّيِ والَكبيِس الُملَوَّ

فَة ب  من الؤلؤ، وقيل: هو من القالئد المنظومة باللؤلؤ. والكبيس: ِحلَق  تُصاغ ُمَجوَّ : َضر  ُر ذََهب . والقَلَِقيُّ : َشذ  شى  َمَحال  ثمَّ تُح 
 ِطيباً.
بَعِ ِسِني ن.والسَّن تََرُق منها يَوم، وذلك في ُكّلِ أر   ة الَكبيَسة: التي يُس 

 : موِضع، قال الراعي يَِصف عانَةً: -ُمَصغّراً -وُكبَي س 

َكـت   َجعَل نَ  ً   ُحبَيّاً باليَِميِن وَورَّ ِد من َضئيَدةَ باِكرِ  ُكبَي سا   ِلِور 

يَّة السَّماَوة، على يَّةُ. وُكبَي َسة: عين في طرف بَّرِ لَك  البَّرِ  أربَعَِة أميال ِمن هيت، منها تُس 
ع، ومنه قولهم: َكبَُسوا داَر فالن. َمة الصَّر   والكابوس: ما يَقَع على اإلنسان باللَّيِل، ويقال: هو ُمقَّدِ

ةً.-أيضاً -والكابوس  عِ، يقال َكبََسها: إذا فَعََل بها َمرَّ نى به عن البُض   : يُك 
ً -والَكب س  ِره.: -أيضا أ ُن َكب ساً، كما يَُسّمى البَغ ُل َعَدساً بَِزج  أ ِن، ثمَّ يَُسّمى الضَّ ِر الضَّ ب  من َزج   َضر 

ِبلَة على الشَّفَِة العُل يا.  واألرنَبَة الكابَِسة: هي الُمق 
 والنّاِصيَة الكابَِسة: هي الُمق بِلَة على الَجب َهة، يقال: َجب َهة  َكبََست ها النّاِصيَة.

َوِد بن ُجَشَم بن َربيعة بن الحاِرث ابن أسامة بن لَُؤي، وكان يَُشبَّه برسول هللا وكابِ  صلى -س بن ربيعة بن ماِلك بن َعِدّيِ بن األس 
هَ إليه ُمعاِويَة -هللا عليه وسلّم َخَصه، وذلك أنَّه ُكتَِب إليه: إنَّ الناَس قد فُتِنوا ِبرَ  -رضي هللا عنه-، فََوجَّ بِه إلى البصرة فأش  ُجل  يُش 
ن  أنَت؟ فقال: من بَني  -رضي هللا عنه-، فلّما رآه ُمعاِويَة -صلى هللا عليه وسلّم-رسول هللا  ََ نَي ه، وسألَه: ِممَّ قاَم فَقَبََّل بيَن َعي 

، فقال: َكي َف ُكتَِب إلَيَّ أنََّك من بَني ناِجيَة!؟ فقال: وهللا يا أمير المؤمنين ما َولَ  َدت ني وإنَّ الناَس لَيَن ُسبُونَنا إليها. ساَمةَ بن لَُوي ّ
غاَب.  فأق َطعَه الَمر 

 وجاء فالن كابِساً: إذا جاَء شاّداً.
َداُد. الُب الّشِ  وقال الفّراء: الِجبال الُكبَّس: هي الّصِ

 وفالن عاِبس كابِس: إتباع  له.
ِعم  بِي س: اإلطراق. وفي حديث وَحِشي ّ مولى ُجبَي ر بن ُمط  رضي هللا -أنَّه قال في قِصَّة مقتل حمزة  -رضي هللا عنهما-والتَّك 

، فَبَي نا أنا أل تَِمُسه إذ  َطلََع َعليُّ -عنه لُبُه يوَم أُُحد  ، فََطلََع رُجل َحِذر َمِرس كثير االلتفات، فقلُت: ما هذا -رضي هللا عنه-: ُكن ُت أط 
تََرَض  -رضي هللا عنه-صاِحبِي الذي أل تَِمُس، فرأي ُت حمزة  ، فاع  ياً، فََكَمن ُت له إلى صخرة وهو ُمَكبِّس  له َكتِي ت  يَف ري الناَس فَر 

َط ال تََملَه حتى إذا بََرقَت قََدماه رمى به فَبََرَك عليه، فََسَحَطهُ َسح  ، فاح  بََل إلَّي ُمَكبِّساً له ِسباع بن أُّمِ أنمار، فقال: َهلُمَّ إلَيَّ ّشاةِ، ثمَّ أق 
ف  فََزلَّت  قََدُمه.حين رآني.  تَلَه لَّما َوِطَئ على ُجر   وذََكَر َمق 

 وقيل الُمَكبِّس: هو الذي يقتحم الناَس فَيَُكبُِّسهم.
 والُمَكبِّس: فرس ُعتَي بَة بن الحاِرث.

ً -والُمَكبِّس   : فََرُس عمرو بن ُصحار بن الطَّماح.-أيضا
زين،  ثم يُقاس على هذا ما يكون في معناه. والتركيب يدل على شيئ  يُع لى بالشَّيِء الرَّ

 كدس



ي ر، وقد َكَدَسِت الخيُل، قال:   الَكد س: إسراعُ الُمث قَِل في السَّ

داسـا إنّا   الِكالِب تَتَّقي الَهَراسا ِمث لَ   إذا الَخي ُل َعَدت أك 

ِدُس  ساً وُكداساً: أي َعَطَس، وهذا في البهائم، وقد يُس   -بالكسر-وَكَدَس يَك  تَع َمُل في اإلنسان، ومنه الحديث: إذا بََصَق أَحُدكم َكد 
بِه. قال:  َسة أو َسع لَة ففي ثَو  ِله، فإن َغلَبَت هُ َكد  يَب ُصق عن يََساِره أو تحت ِرج   في الصَّالِة فَل 

ي رُ  ِدسُ  الطَّ ِسسُ  إنّي  َشف ع  والَمطايا تَك    بأن  تَن ُصَرني ألُح 

َهَر يقول: هذه اإلبل تَع ِطُس ب ، فأظ  ِسُس" أي ألُِحسُّ ِرَك إيّاَي، والطَّيُر تَُمرُّ َشف عاً؛ ألنه يُتََطيَُّر بالِوت ِر منها، وقولُهُ: "ألُح  نَص 
ِعيَف للضَّرورة، كما قال العّجاج:   التَّض 

لَلِ  تَش كو لَل  وأظ  لَلِ  من  الَوجى من أظ  ر  ُمم  الل  وَظه    طوِل إم 

َُّم  والكاِدس: ما يُتََطيَّرُ  َُّم به كما يُتََشأ ، يُتََشأ به من الفأل والعُطاس ونحوهما. ومنه قيَل للظَّب يِ وغيِره إذا نََزَل من الَجبَل: كاِدس 
َُّم به. قال أبو ذؤيب الُهَذلي وكان خا بَاء؛ وهو الذي يَجيء من َخل ِفك، يُتََشأ لد بن بالباِرح. وقال الخليل: الكاِدس: القعيد من الّظِ

 َمِرَض َمَرضاً شديداً فَعََطَف عليه أبو ذؤيب ِلَرِحِمه:  ُزهير

راِن أم هو يائس ِعيَادي  لَي َت ِشع ري هل تَنَظََّر خـاِلـد   أال   على الِهج 

تَـنـي فَلَو ً   أنَّني ُكن ُت السَِّلي َم لَـعُـد  َك َعنّي َسريعا بِس   الكواِدسُ  ولم تَح 

 : لُغَة  فيه.-بالضم والتشديد-طعام. وقال ابن عبّاد: الُكّداس : واِحُد أكداس ال-بالضم-والُكد س 
 : ما ُكِدَس من الثَّل ج.-بالتخفيف-قال: والُكَداُس 

َدس  بَع ُضه فوَق بعض.  والُكداَسة: ما يُك 
 وَكَدَس به: أي َصَرَعه.

 وقال غيره: أَخذَهُ فََكَدَس به األرض: أي َضَرَب.
 ، س  من الُكَداس وهو العُطاس، والنون زائدة، وَوقََع في بعض ُكتُب اللُّغَة بالشين الُمع َجَمة، وهو تصحيف؛ والُكن ُدس: دواء  ُمعَّطِ

 بَداللة االشتقاق.
 وتََكدََّس الفََرُس: إذا َمَشى كأنَّه ُمث قَل، قالت الخنساء: 

َي الُوُعو   وَخي ل     ناَزل َت بالسَّي ِف أب طالَها لِ   تََكدَُّس َمش 

  بيد بن األبرص: وقال عَ 

َوة   أفي ز    ُكّلِ عـام  لـنـا َغـز   وقـافِـيَة  سـائَره   َحُجـو 

يِ   تََكـدَُّس بـالـّداِرِعـي ن وَخي ل     الُوُعوِل على الّظاِهَره   َكَمش 

ِكبَي ه  َك َمن  يَي ه إذا َمشى. وقال أبو وقال ابن األعرابي: التََكدُُّس: السُّرعة في الَمش يِ، ويقال: التََكدُُّس: أن يَُحّرِ ويَن ِصَب ما بَي َن ثَد 
. َكُب َرأَسه، وكذلك الوعول إذا َمَشت  ِكبَي ه وكأنَّه يَر  َك َمن   ُعبَيد: التََّكدُّس: أن يَُحّرِ

س:  يت في قول الُمتَلَّمِ ّكِ  وقال ابن الّسِ

ُعـهـا َهلُمَّ  ُن  وعاَدت  إلينا قد أُثِي َرت ُزُرو    تََكدَّسُ عليها الَمن َجنُو 

يَة الِغالظ الِقصار.  يقال جاء فالن يَتََكدَّس: وهي ِمش 
ِبه كالم العََرب، ولعله يكون شيء يقاِرب اإلب دال.  وقال ابن فاِرس: الكاف والدال والسين ليس بناًء يُش 

 كربس

باس  باس: فاِرِسّي ُمعَّرب، وفاِرِسيَّتُه َكر  ِله-الِكر  عال . وانَّما غيّروا أوّ -بفتح أوَّ لَه ِلعََوِز بناء فَع الل في غير الُمضاَعف؛ ِسوى َخز 
قَر؛ ولو قال قائل: هو فَع فَال  قار، وقد خالَفَه الناس وقالوا: هو قَه  ِر القاف التي هي فاء الَكِلَمة-وقَس طال، وزاد ثَع لَب: قَه   -لتكرُّ

 لكان صواباً.
بَة  وقال الليث: يُن َسُب إليه بَيّاُعه فيُقال: َكَرابِ  باِسّي؛ نِس  ، كأنَّه َشبََّهه باألنمارّي واألنبارّي واألنصارّي، وإالّ فالصَّواب: ِكر  ي ِسيٌّ

 إلى الواِحد.
ُضها ِشب راً وفِ  بَع، وهي عريضة يكون َعر  ِف إص  َر نِص  بان دابَّة قصيرة القوائم يكون طول قَواِئمها قَد  ر  ت راً، وقال أبو الهيثم: الّظِ

تَِمعَتُه.وطولُها ِمق د بََسةُ الرأس: أي ُمج   ار ِذراع ، وهي ُمَكر 
ُي الُمقَيَِّد. بََسةُ: َمش   وقال ابن عبّاد: الَكر 

 كردس



عة عظيمة من الَخي ل، قال جرير:  ُس: قِط  ُدو   الُكر 

راَن ثمَّ ثَنَت   َخي لي مَ   التي َوَرَدت نَج  بوس يَو    الُكالِب بِورد  َغي ر َمح 

ِلَمةً أف عََمت  وادِ  قد راَن ُمع   الَكـراديس وبالَخي ل بالّداِرِعي نَ   يَي  نَج 

 والَكراديس: الِفَرُق منها.
دوس: فِق   بَتَي ن والَوِرَكي ن. وقال الليث:الُكر  ك  ِكبَي ن والرُّ ، نحو الَمن  دوس  َمي ن ال تَقَيا في َمف ِصل فهو ُكر  َرة من فَقَاِر الكاِهِل إذا وَكلُّ َعظ 

. قا ُدوسا الفَِخِذ؛ يعني رأس الفخذ. قال: وبعضهم َعُظَمت  ذ: ُكر  س، يقال ِلَكس َري الفُخ  ُدو  َضت هُ فهو ُكر  م  نَح  ل: ويُقال: ُكلُّ َعظ 
. دوساً ِلِعَظِمه قَط  َر األعلى ُكر   يَُسمي الِكس 

دوس منحوت من َكِلم  ثالث: من َكَرَد وَكَرَس وَكَدَس، وكلَّها يد تُقَّ وقال ابن فاِرس: الُكر  ُد، ثمَّ اش  ُد: الطَّر  ع، والَكر  ل على التَّجمُّ
ُدوس. َضتُه: ُكر   من ذلك فَقيَل ِلُكّلِ َعظم  َعُظَمت  نَح 

 : أنَّه كاَن ضخم الَكراديس. وقد ُذِكَر الحديث بتماِمه في تركيب س ر ب.-صلى هللا عليه وسلّم-وفي ِصفَة النبي 
سان: قيس ُدو  وُمعاِويَة اب نا مالك بن حنَظلَة بن مالك بن زيد َمنَاة بن تميم، وُهما في بَنب فَقيم بن َجرير بن  وقال ابن الَكل بي: الُكر 

 داِرم.
دوساً، أي كتيبة كتيبة. دوساً ُكر  َدَس القائُد الَخي َل: أي َجعَلَها ُكر   ويقال: َكر 

َدَسه ولَبََج به األرض َدَسة: الَوثاق، يقال: َكر   ، وأنشد: وقال أبو عمرو: الَكر 

لِ  وحاِجب   َدَسهُ في الَحب  لِ  ِمنّا  َكر   ُغالم  كاَن َغي َر َوغ 

ا منه ِبمال  ِجب لِ  حتى     اف تََدو 

 يعني: حاِجب بن ُزراَرة.
اله. ُجل: ُجِمعَت  يَداه َوِرج  ِدَس الرَّ  وُكر 
ُز الَخل ِق، قال:  َدس: ُملَزَّ  وَرُجل  ُمَكر 

َونَّةُ  َدس  بَلَن   ِدح  ِمحُ  إذا  َدحُ ُمَكر    يُراُد َشدُّهُ يَُكر 

 والَكْرَدَسة: َمْشُي الُمقَيَّد، قال امرؤ القيس يصف ثوراً: 

ّ أَحمَّ وَمـن ـِكـبِ  فَباتَ  عَتُهُ   على َخد  َدِس  وضج    ِمثُل األسير الُمَكر 

عَِة األسير.  أي: ِمث ُل ِضج 
و   ي  في تقاُرِب َخط  َدَسة: َمش   .وقال ابن عبّاد: الَكر 

. ُت الغَنََم: إذا ُسق تُها بِعُن ف  َدس   قال: وَكر 
تماع بعِضه إلى بعض، قال العّجاج يَِصُف ثَوراً:  ُدس: االن ِقباض واج   والتََّكر 

َدسا فَبَاتَ    ُمن تَّصاً وما تََكر 

 كرس

س  تَِمعة، والجمع: أكراس وأكارس وأكاريس.-بالكسر-الِكر   : أبيات من الناس ُمج 

؛ وقال ابن در س  يد: األكاِرس: الجماعات من الناس، ال واِحَد لها ِمن لَف ِظها، هكذا يقول األصمعّي. وقال أبو عمرو: واِحُدها ِكر 
؛ ثمَّ أكاريس.  ثمَّ أكراس 

فَأ. س ِلتَد  ِخل ها في الِكر  ها: أي أد  ِرس  س: ما يُب نى ِلِطل ياِن الِمع زى؛ مثل بَي ت الحمام، ويقال أك   قال: والِكر 
، وليس بالَجيِّد.و س  ِس الّصاروجِ الَمعروف: ِكر 

 يقال للِكل 
راس. ُل الُمتَلَبِّد بعضه على بعض، والجمع أك  س: البَع ُر والبَو   قال: والِكر 

 وقول رؤبة: 

ـراس   يا يَاُر األك    َهوًى في النَّف ِس منه َوس واس   على  صاحِ هاَجت َك الـّدِ

ِس. كانَّه أراد الدَّيار الّداثَِرة  القديمة التي بها آثار الِكر 
ُس  ً -والِكر  ُل، قال العّجاج يمدح الوليد بن عبد الملك بن مروان: -أيضا  : األص 

ِس  قد لى القُد  لى نَف ـِس  أنَّ   َعِلَم القُدُّوُس َمو   أبا العَبّاِس أو 

ِس  بَِمع ِدنِ  ِلهِ  فُروِعهِ   الُمل ِك القديِم الِكر  ـي وأص   الُمَرّسِ



َت وقال ا راس  ثالثة: إذا َضَمم  َسي ن وذاةت أك  س: من أكراس القالئد والوشوح ونحوها، يقال: ِقالَدة ذات ِكر  لليث: الِكر 
. قال:   بَع َضها إلى بعض 

ّ فُصَّلَت وأكراِس   ِلَطي ف  زاَرني في الَمَجاِسدِ  أرق تُ   بالفَـَرائدِ  ُدر 

س    : نخل  ِلبَني َعِدّي.-أيضاً -وِكر 
ر-س والَكَروَّ   : العظيم الرأس.-مثال َعذَوَّ

س محمد بن عمرو بن تّمام الَكل بي: من أصحاب الحديث.  وأبو الَكَروَّ
م يُخاِطُب العّجاج:  س: األسد العظيم الرأس، عن ِهَشام، وأنشد ألبي النَّج   والَكَروَّ

عَسـا إيّاكَ  ِرَف أو تَعَس  شى  أن  تَط  سا أخ    عليَك األَسَد الَكَروَّ

ِدي ُدها.وقا س من الِجمال: العظيم الفََراِسِن الغليظ القوائم الشَّ  ل أبو عمرو: الَكَروَّ
سي  سي-وَكر   : موِضع بين َجبَلَي  ِسن َجار.-مثال فَر 

ِسّي  : واِحد الكراسي، وربّما قالوا: ِكر  ِسيُّ  .-بكسر الكاف-والُكر 
ِسيُّهُ السَّماواِت وا ُجل وقيل في قوله تعالى: )َوِسَع ُكر  َض( أي َوِسَع ِعل ُمه، من قوِلهم: َكِرَس الرَّ َدَحَم ِعل ُمه -بالكسر-ألر  : إذا از 

ِسيُّه  .-بالكسر-على قَل بِه؛ عن ابن األعرابّي. وقرأ طاُوس: َوِسَع ِكر  ي ّ ِري ّ وُدّرِ ِو: ُسخ   ، وهي لغة في جميع هذا الوزن نَح 
 والَكَراِسّي: العُلَماء.
ِسّي: قرية من  َجَمَع الَحواِريِّيَن بها وأن فََذُهم منها إلى النواحي، وفيها  -صلوات هللا عليه-أعمال َطبَِريَّة، يُقال إنَّ عيسى وُكر 

ِسي ّ َزَعموا أنَّه   َجلََس عليه. -صلوات هللا عليه-موِضُع ُكر 
 والُكّراسة: واِحَدة الُكّراس والَكراِري س، قال الُكَمي ت: 

ِديَة  كأنَّ ِعراَص الـدّ  حتى فارِ  من  اِر أر    التَّجاِوي ِز أو ُكّراُس أس 

ِس: وهو الُمتَطابُِق من األبوال واألبعار. ومنه  ياس: الَكنِي ُف في أعلى السَّطح بقناة  في األرض، وهو فع يال، من الِكر  والِكر 
نَُع بهذه الَكراِيي ِس؛-رضي هللا عنه-حديث أبي أيُّوب األنصاري   -وقد نهى رسوُل هللا ?صلى هللا عليه وسلّم : ما أدري ما أص 

ياس ?بالياء . وهو في كتاب الليث: الِكر  ل  أو غائط  بََل الِقب لَةُ بِبَو  تَق  ناس  -أن  تُس  باعّي،  -بالنون-في الثُّالثّي، والِكر  ذََكَره في الرُّ
ناس والجمع الَكرانيس: إرَدبّات تَن َصب على رأس الكضنِ   ي ف أو البالوعة.فإنَّه قال: الِكر 

، قال العّجاج:  س  َرَسِت الّداُر: صارت ذاةَ ِكر   وأك 

ً  يا ِرسا ماً ُمك  ِرفُـهُ  :قال  صاح  هل تَع ِرُف َرس  ـلَـسـا نَعَم  أع   وأب 

َسة  َرَسة والُمَكرَّ َظَم اللؤلؤ والَخَرز في َخي ط ثمَّ يَُضّما-بتشديد الراء المفتوحة-والِقالَدة الُمك  . : أن  يُن   بفُُصول  بَِخرز  ِكبَار 
تُه. ِري ساً: أي أسَّس  ُت الِبناَء تَك  س   وَكرَّ

ِم. س: للتّاّرِ القَِصيِر الَكثيِر اللَّح   وقال ابن عبّاد: رُجل  ُمَكرَّ
ة يصف الثور:  مَّ ء: إذا َدَخَل فيه ُمن َكبّاً، قال ذو الرُّ  واالن ِكراس: االن ِكباب، وقد ان َكَرَس في الشَّي 

ـِدُمـهُ  شىيَغ   قَي ِه ويَه  َكثِبُ  من  الِكناَس بَِرو  ِل ُمن قاض  وُمن  م    هائِل الرَّ

نَ   أراَد ان ِكَراساً فـيه َعـنَّ لـه إذا ناِبها ُدو  َمِة من أط   ُطنُـبُ  األُرو 

عُه.  والتركيب يدل على تَلَبُّد شَّْيٍء فوَق َشْيٍء وتََجمُّ

 كرفس

نَة: َكَرف ج  الَكَرف س: بَق لَة معروفة، وق بَة، وهي بِلُغَة أه ل َغز  ال الليث: كأنَّه دخيل. قال الصغاني مؤلف هذا الكتاب: هي ُمعَرَّ
نَة بها. ِل َغز   َسِمع تُها من أه 

ُسف: القُطن. فُس والُكر   وقال ابن عبّاد: الُكر 
فََسة: أ يَة الُمقَيَّد. وقال ابن عبّاد: الَكر  فََسة: ِمش   ن يُقَيَِّد البَعير فَيَُضيََّق عليه.وقال الليث: الَكر 

. ُجُل: إذا َدَخَل بَع ُضه في بَع ض  فََس الرَّ  وقال غيُره: تََكر 

 كركس

َكَسة: ترديد الشيء.  الَكر 
َكُس: الذي أُمُّ أبيه ، كأنَّه الُمَردَُّد في الُهَجناِء. وقال ابن عبّاد: الُمَكر  َكس  ه و أُمُّ أُمُّ  ويقال للّذي َولََدت هُ اإلماُء: ُمَكر  ه وأُمُّ أُمُّ أُّمِ وأُمُّ أُّمِ



.  أبيه إَماء 
َكَسهُ غيُره، وانشد:  َكس: الُمقَيَّد، وقد َكر   وقال الليث: الُمَكر 

َكسُ  لها  يأ ُكالً مالي بَـنُـو نَـَخـِعـيَّة   فََهل   َت ُمَكر  َرَمو    نََسب  في َحض 

ُء: إذا  َكَس الشَّي  َرَج.وقال ابن عبّاد: تََكر   تََدح 
ُث فيما فيه اإلنسان. ُكُس: التَّلَوُّ  قال: والتََّكر 

نُه عنده ُمفَع فاَلً. َرةً، ويكون َوز  َكَس في تركيب ك ر س، وَجعََل الكاَف ُمَكرَّ  وذََكَر ابُن فاِرس  الُمَكر 

 كرنس

ناسَ  ياس واِحد ، ذََكَر الِكر  ناس والِكر  باعّي؛  -بالنون -الليث: الِكر  ياَس في الرُّ  في الثُّالثّيِ. -بالياء-والِكر 

 كسس

تَهُ َدقّاً شديداً. َء أُُكسُّهُ َكّساً: إذا َدقَق  ُت الشَّي   ابن دريد: َكَسس 
فَه بعضهم فقال: َكّش -بالكسر-وِكسُّ  ، والصواب: -بالشين المعجمة-: بلد يقارب سمر قند، وقوم يقولونه بالفتح، وربَّما َصحَّ

ِكر الّكسر مع اإلهمال. و َجان على الَجبَل، وَستُذ  إن شاء -أما التي هي بالفتح مع اإلعجام: فهي قَرية على ثالثة فَراِسخ من ُجر 
 في َموِضعها. -هللا تعالى

:  -رضي هللا عنه -والَكِسي س: نبيذ التّمر، قال العبّاس بن ِمرداس ِريَّ  يُخاِطب ُسف يان بن عبد يغوث النَّص 

َق من أعـنـاِب  وإن نـاتُس  رِ  لنا  َوج ّ فـإِنَـّ ري من َكِسي س  ومن َخم    العَي ُن تَج 

فار، قال: وأ ِسب هُ وقال ابن دريد: الَكِسي س: لحم يَُجفَّف  على الِحجاَرة؛ فإذا يَِبَس ُدقَّ حتى يصيَر كالُسَوي ق؛ يُتََزّود في األس  ح 
.  َمأ خوذاً من الَكّسِ

 بُسنُوخها، وأنشد:  والَكَسُس: ِصغَُر األسنان ولُُصوقُها

ً   خالَتـي ِلـبَـنـي ِحـيَي ّ  فَِداء   صا قُ  ُخُصو  م  ُرو  َم ُكسُّ القَو    يَو 

ِة الَكْرِب. وأنشد أيضاً:   أي: ِطوال األسنان، أراَد: َكلَُحوا من ِشدَّ

  األَكسُّ بهِ  حين

 وقال ابن عبّاد: الَكَسُس: قد يكون في الحاِفِر.
ُت الُخب زَ  .قال: وَكَسس  س  ُسو  تَه. فهو َكِسي س  وَمك   : إذا َكَسر 

يَيَان مع السُّف لَيَي ن داِخل  الفم، وقال: ليس وقال ابُن ُشَمي ل: الَكَسُس: أن يكون الَحنَُك األعلى أقصر من األسفل فتكون الثَّن يَتَان العُل 
 من قَِصِر األسنان. وقال ابن فاِرس: الَكَسُس قَِصُر األسنان.

ُجل القصير الغَليظ، وأنشد: وقال أبو مالِ  كاُس: الرَّ  ك: الَكس 

كاسا َحيثُ  تأ  الَكس  ِتباسـا الَموَت به يَل تَبِسُ   تَرى الَحفَي   ال 

: التََّكلُّف.  والتََّكسُّس 
. َكَسة: الدَّقُّ الشديد، كالَكّسِ  والَكس 

َكَسة  ً -والَكس  َكَسة لغة من : إلحاقُهم بِكاِف المؤنَِّث سيناً ِعن َد الَوق فِ -أيضا . وقال األزهري: الَكس  ُت بِِكس  تُِكُس وَمَرر  َرم  ، يقولون: أك 
َكَسة لغة ِلبَكر يُب ِدلون من الكاِف سيناً، كقوِلِهم: في داِرَس؛ يُريدون: َكَشة. وقال ابن عبّاد: الَكس  في  لغات العرب تقارب الَكش 

َكشَ  َكَسة ِلتميم؛ والَكش  ة من حديث ُمعاِويَة داِرَك. والصواب أنَّ الَكس  ، والُحجَّ ر  ت في  -رضي هللا عنه-ة ِلبَك  م؛ َمرَّ مع َرُجل  من َجر 
 تركيب ل خ خ.

 كعس

ً -: ِعظام السُّالمى، والَجميع: الِكعَاُس. وهي -بالفتح-الليث: الَكع س  : ِعظام البََراِجم في األصابِع، وكذلك من الّشاِء والبَقَر -أيضا
 وغيِرها.

لَي ن، وتلك الِعَظاُم يُقال لها: السُّالَميَ قال: وَمثَل   ج  ة: ما يُساوي َكع ساً، وهي الِعظام التي تلتقي في مفاِصِل اليََدي ن والّرِ  اُت.للعامَّ
ُم. عُو  يَِريَّة، والميم زائدة، وكذلك الُكس   والُكع ُسوم: الِحماُر؛ بالِحم 



 كفس

فَُس.: ا-في بعض اللُّغات -بالتحريك-ابن دريد: الَكفَس   لَحنَُف، يقال رُجل  أك 
ثَار.  وقال غيره: الِكفاس: الّدِ

 وِكفَاُس الصَّبّيِ: قَِماُط َمعَاِوِزه.
ُجُل: إذا تَلَّوى.  وان َكفََس الرَّ

 كلس

ج، قال َعِديُّ بن زيد الِعبَادي:   ابن دريد: الِكل ُس: الّصاُرو 

َمراً وَخلَّلَـهُ ِكـل   شاَدهُ  ً   َمر  ي ِر ف سا   ي ذُراهُ ُوُكورُ فَِللطَّ

َحُك من هذا ويقول: متى  هكذا رواه األصمعّي: "وَخلَّلَه" بالخاء الُمع َجَمة، َوَرواه غيُره "وَجلَّلَه" بالجيم، وكان األصمعي يَض 
َرَجاً؟! وقال ليَس "َجلَّلَه"  ناً ُمَصه  ا ِحص  جَ  -بالجيم-رأو  َخَل الّصاُرو  ، إنَّما هو "َخلَّلَه" أي أد  ء    في َخلَِل الِحجارة.بَِشي 
لَس.  ومنه الُكل َسة في اللون، يقال: ِذئ ب  أك 

 وقال ابن عبّاد: الَكالّس: القطاعُ.
بَعاً في تركيب ق ل س. ي ث. وقد َسبََق القول في ذلك ُمش  َكِلي س واألن قَِلي س: الِجّرِ  واألن 

ِليساً: إذا َحَمَل وجَ   دَّ، قال رُجل ِمن قَُضاَعة: وقال األصمعي: َكلََّس فالن على فالن تَك 

لُـسـا يا تَِحال ثمَّ ام  بَسا أن    صاِحبَيَّ ار  بَسا لَدى الُحَصي ِن َمح    تُح 

كاِن بَأ ساً أب أسـا أرى َن األنفـسـا وباِرقات    لَدى األر  تَِلس   يَخ 

ً  إذا َم يوما سـا الفَتى ُحّكِ    َكلَـّ

نِه: إذا َجبَُن وفَ  َحه على ما قاله األصمعّي.وَكلََّس فالن على ِقر  َب هذا األزهرّي ورجَّ  رَّ عنه. وَصوَّ
، وأنشد:  يُّ ِلي ُس والتََّكلُُّس: الّرِ  وقال الشَّي بانّي: التَك 

ِبُح قد تََكلَّسا ذو لَة  يُص    َصو 

ِو.  وقال ابن عبّاد: الُمتََكلِّس: الشديد العَد 
ِء. تالء  في الشَّي   والتركيب يدل على ام 

 كلمس

ُجل وَكل َسَم: إذا ذََهَب.  الفّراء: الَكل َمَسة: الذَّهاب، يقال: َكل َمَس الرَّ

 كلهس

َء: إذا فَِرق تَه وِخف تَه. ُت الشَّي   ابن عبّاد: َكل َهس 
 والَكل َهَسة: الدُّؤوب واإلكباب على العََمل. ورجل  ُمَكل ِهس على َعَمِله: أي جادٌّ فيه.

 َرَك وَخف ُضَك َرأ َسك وتَق ِري بَُك بيَن َمن َكبَي َك، وال يكون ذلك إال في الَمش ي.والَكل َهَسة: ُركوبَُك َصد  
.  وقال أبو عمرو: َكل َهَس: إذا واَجهَ الِقتاَل وَحَمَل على العَُدّوِ

 كمس

ساِت إ ُل األِطبّاِء في الَكي ُمو  نَّها الطبائع األربع فَلَي َست من لُغات األزهرّي: لم أِجد فيه من كالم العََرب وَصريِحه َشي ئاً، فأّما قَو 
يانّي ومعناه الِخل ُط.  العََرب ولكنَّها يونانيَّة. قال الصغاني مؤلف هذا الِكتاب: الَكي موس لفظ ُسر 

َمس: الذي ال يكاد يُب ِصر.  واألك 



ُس. ُس: العُبُو   والُكُمو 
 وكاِمس  وكاِمُسة: َموِضعان.

 كندس

حيف.: دواء مُ -بالضم-الُكن ُدُس  س، ِمن َكَدَس: إذا َعَطَس، وبالشين الُمعَجمة تَص   عَّطِ

 كنس

تَتِر. وقد َكنََس الظَّبي: ألنَّه يكنُسُ  تَنُّ فيه ويَس  َل حتى  الكاِنس: الظَّب ُي يدُخل في ِكنَاِسه وهو موِضعُه في الشََّجر الذي يَك  م  الرَّ
ِد الثَّرى. وجمع الِكنَاس: ُكنُس  وُكن   ُكري: -مثال ُخلُق وُخل ق-س  يَِصل إلى بَر   ، قال الحاِرث بن ِحلّزة اليَش 

ـبَـاُء بـأط   حتى الِل وقِل َن في الُكن ِس  رافِ   إذا ال تَفََع الّظِ   الّظِ

 والكشناس: َمْوضع، قال أبو حيَّة النَُّمْيري: 

مُ  آراِم الِكناِس  َعِشيَّةَ   وِست ُر هللا بَي ني وبَي نَها َرَمت ني  َرِمـي 

 وقال جرير: 

ـلَـلِ  ِلَمن   َزلِ  بينَ   الِدياُر كأنَّها لم تُـح    الِكناِس وبَي َن َطل حِ األع 

بَاُء في الُكنُِس. نُِس الّظِ نُِس في الَمغيِب كما تَك   وفَّسر أبو ُعبَيدة قوله تعالى: )الَجواِر الُكنَِّس( أي تَك 
س  ً -وجمع الكاِنِس: ُكنُو  س  -أيضا  ، قال رؤبة: ؛ كجاِلس  وُجلُو 

سا ذو   النَّب ِل ما داَم الَمها ُكنُو 

 ويُروى: ما كاَن الَمها.
نُِسه  نََسه وأك  ُت البيَت أك  ر-وَكنَس  نَس به. والُكناَسة: القُماَمة. -بالضم والَكس  نََسةُ: ما يُك   َكن ساً. والِمك 
 والُكناَسة: موِضع بالكوفَة.

وا ُكناَسة.  وقد َسمَّ
 هود.والَكِني َسة لليَ 

ِر اليََمن ِمّما يَلي َزبِي َد للجائي من مكَّة َحَرسها هللا تعالى. قال الصغاني مؤلف هذا ا سى من َمَراسي بَح  لِكتاب: والَكِني َسة: َمر 
. س  وِستَِّمئة  َسي ُت بها َسنَةَ َخم   أر 

 والَكِني َسة: المرأة الحسناء، عن أبي عمرو.
  الَمِصي َصة.والَكِني َسة السوداء: بلد بِثَغ رِ 

ِسُن مَ  َسة: الَمل َساُء الباِطِن، تَُشبُِّهها العََرُب بالَمرائي ِلَمالَستِها، ويقال: فِر  نُو  ِسُن الَمك  داء وقال األزهري: الِفر  َسة: الَمل ساء الَجر  نُو  ك 
 الَشعَر.

ناسة: بلد بالَمغ ِرب.  وِمك 
ي تون: بلد آَخر ُهناك. ناسةُ الزَّ  وِمك 

َدَج، قا وتََكنَّسَ  ُجل: إذا َدَخَل الَخي َمةَ. وتََكنََّسِت المرأة: إذا َدَخلَِت الَهو  رضي هللا -ل لَبِيد الظَّب ُي: َدَخَل ِكنَاَسه. وكذلك تََكنََّس الرَّ
:  -عنه  يَِصُف نِساًء في َهَواِدِجِهنَّ

لوا شاقَت كَ   ِخيَاُمهـا قُُطناً تَِصرُّ  فَتََكنَُّسوا  ُظع ُن الَحّيِ ِحيَن تََحمَّ

 والتركيب يدل على َسْفِر َشْيٍء عن َوْجِه َشْيٍء وهو َكْشفُه وعلى اْستِْخفاٍء.

 كوس

داس  ُت العبّاس بن ِمر  رضة أُخ  قَب، قالت َعم  ساً: إذا مشى على ثالِث قوائِم وهو ُمعَر   -رضي هللا عنه-كاَس البعيُر يَُكوُس َكو 
كُ  ثي أخاها وتَذ  ها الخنساُء؛ تَر  قُِب اإلبَل: وأُمُّ  ُر أنَّه كاَن يُعَر 

ُرع   فََظلَّت   ُس على أك  بَـعُ  وكاَن لها ثاَلث    تَُكو   أر 



بَة  بالدَّم. قََب، هي ُمَخضَّ  يعني القائمة التي َعر 
 يهجو َجريراً:  -واسُمه َعنّاب بالنُّون -وقال األعَور النَّب هانيُّ 

ِضهـا فَقُل تُ  ي َسِلي طاً بأر   ُمنَاُخ النّاِزِلـي َن َجـِري رُ  بِئ سَ فَ   لها أُمَّ

َست ولو َد َغّساَن السَِّلي طّيِ َعرَّ رُ  قََرن  منها وكاسَ  َرغا  ِعن   َعِقـي 

ساً: َصَرَعه.  وكاَسه يَُكوُسه َكو 
س في الِجماع: الطَّع ن، وقد كاَسها.  وقال ابن عبّاد: الَكو 

س في البَي ع: اتَِّضاعُ الثَّ  س في البع: الَوك س؛ مقلوب  منه.وقال الليث: والَكو  ني يا فاُلن في الثَّمن. وقيل: الَكو   َمن، يقال: ال تَُكس 
ويد. ُس في السَّي ِر: مثل التَّه   والَكو 

ت  في َمكاِسها.  وكاَسِت الَحيَّة: إذا تََحوَّ
ُس َكِلَمة كأنَّها نَبَِطيَّة، والعََرب تَتََكلَّم به، وذلك إذا أصاَب الناَس َخبٌّ في البحِر فخافوا الغََرَق، يقال: خافُوا  وقال الليث: الَكو 

م  بالغَي ب وَحد س  من الَكالم والتََّكلُّم على ما َخيَّلَت  ِس َرج  َس. قال الصغاني مؤلف هذا الكتاب: هذا القول في الَكو  ي  به الَكو  وَرم 
َس نَيَِّحةُ األز   يَُب، وإذا َرَجعُوا أو على َعَواِهِنه، والصَّواُب فيه: أنَّ الَكو  ِد إذا أيَمنوا فَِري ُحُهم األز  ياح، وَسف ُر الِهن  يَِب من الّرِ

ُس. تََجزوا فالَكو   اح 
ُس  .-بالضم-والُكو  بَعَة  ة  َغي ِر ُمش  " بَِضمَّ س  ب، وهو تعريب "ُكو  ب ُل، فاِرِسّي ُمعَرَّ  : الطَّ

َس َخَشبَ   ة ُمثَلَّثَة تكوُن مع النَّّجارين يَِقي سوَن بها تربيع الَخَشِب، وهي َكِلَمة فاِرِسيَّة.وقال ابن دريد: َذَكَر الخليل أنَّ الُكو 
ِسيُّ من الَخي ل: القصير الدََّواِرجِ.  والُكو 

ِسي ن: قرية.  وُكو 
َوس  .-بالفتح-وَمك   : اسم حمار 

ِر.  وكاسان: بلد كبير بما وراء النَّه 
ساء: مُ  عَة  َكو  عَة من األرض فيها َشَجر تََدانَت أُُصولُها وال تَفَّت فُُروُعها. وقال ابن عبّاد: لُم  ، وهي الِقط  س  تَفَّة كثيرة، وِلماع  ُكو  ل 

س: أي ُمتَراِكَمة.  وكذلك ِرمال ُكو 
ساء: موِضع.  وَكو 

 وأكاَسهُ: إذا َصَرَعهُ، ِمث ل كاَسهُ.
قَبَتِه، قال  َس ِبعَر  لّي: وأكاَس البَعير: َحَملَه على أن يَُكو   أبو ِحزام غالب بن الحاِرث العُك 

َعة    صيغَة  وَجّشـاُء فـيهـا وَمعي   َحش رها َحرًى أن يُِكيسا ِشر 

.  ِصْيغَةٌ: ِسَهاٌم ُمْستَِويَة َعَمُل يٍَد واِحَدٍة، والَحْشُر: الَمْحشور أي الَمْبِريُّ

ِوي ساً: أي قَلَب تُه. وقال الحّجاج تُه على رأِسِه تَك  س  ء  نََدمي على أالّ أكوَن قَتَل ُت ابَن ُعَمَر، فقال عبد هللا بن وَكوَّ ُت على َشي  : ما نَِدم 
فَلََك. وهذا هو -قاله األزهرّي، وقال أبو ُعبَيد: هَو ساِلم بن عبد هللا-عبد هللا  َسَك هللا في النّاِر رأَسَك أس  : لو فَعَل َت ذلك لََكوَّ

َجَمِة سا ِقَع الحالِ الصَّحيح، َذَكَره في تَر  ، في ُوقُوِعه َمو  تُه فاهُ إلى فِيَّ لهم: َكلَّم  " في قَو  َو: "فاهُ إلى فِيَّ فَلََك" نَح  لُه: "َرأ َسَك أس  . قَو  ، لم 
فَلََك. َسَك جاِعالً أع الَك أس   ومعناه: لََكوَّ

 وتََكاَوَس لَحُم الغاُلم: إذا تََراَكَب.
. والُمتَكاِدس: ِمن تََكدََّسِت الَخي ُل إذا وفي حديث قَتَاَدة: أنَّه ذََكَر أصحاب األ ، أو ُمتَكاِدس  ي َكة فقال: كانُوا أصحاَب َشَجر  ُمتَكاِوس 

.  تََراَكبَت 
ب  ُمتَكاِوس: إذا َكثَُر وَكثَُف.  وُعش 

َجَمة-ة، ويَُسّمى الفاِضلَةَ والُمتَكاِوُس في العَروض: أن تتَوالى أربَُع َحَركات  بِتََركُِّب السَّبَبَي ِن؛ مثل َضَربَني وَسَمكَ   -بالضاد الُمع 
 والفاِصلَةَ الُكب رى.

تاَسني فالن  عن حاَجتي: أي َحبََسني.  واك 
س: التَّنَكُّس.  والتََّكوُّ

 والتركيب يدل على الَصَرعِ أو ما يُقاِربُه.

 كهمس

: أبو َحي ّ من العََرِب، قال أبو ُحَزانَة الوليد بن حنيفة من بَني  َمس   َربيعَة بن َحن َظلَة بن ماِلك بن َزيد َمناةَ بن تَميم: َكه 

ـَمـس   وُكنّا ُصرا َحيُوا  َحِسب ناُهم  فَـواِرَس َكـه  ِر أع    بَع َدما ماتُوا من الدَّه 

َمس: األسد.  وقال الليث: الَكه 
َمس: القبيح الوجه.  وقال ابن خالََوي ه: الَكه 



َمس: أي عل  يها ِمث لُها من َسنَاِمها.وقال ابن عبّاد: ناقة  َكه 
َمس الِهالليُّ  ُت فأتَي ُت النَّبِيَّ -رضي هللا عنه-وَكه  لَم  الً  -صلى هللا عليه وسلّم-: له صحبة. قال: أس  تُه بإِسالمي، فََمَكث ُت َحو  بَر  وأخ 

َت ونََحَل ِجس مي، فََخفََّض فِيَّ البََصَر ثمَّ َرفَعَه، قلت: أما تَع ِرفُن َمس الِهاللّي، قال: فما وقد َضَمر  ي؟ قال: وَمن أنَت؟ قلُت: أنا َكه 
َر ا َب نَف َسك؟ ُصم  َشه  ُت ليالً، قال: وَمن  أَمَرَك أن تُعَذِّ ُت بَع َدَك نهراً وال نِم  ر  بَلََغ ِبَك ما أرى؟ قال: ما أف َطر  ب ِر ومن َكّلِ َشه  لصَّ

ب ِر و َر الصَّ ر  ثالثَةَ أيّام.يوماً، قلُت: ِزُدني، قال ُصم  َشه  ب ِر ومن َكّلِ َشه  َر الصَّ ر  يومين، قلُت: ِزُدني، قال: ُصم  َشه   من َكّلِ َشه 
: من أتباع التابعين. ريُّ َمس بن الَحَسِن التَِّمي ِميُّ البَص   وَكه 

لَي ن وحَ  ج  َمَسة في الَمش يِ: كالَحفََداِن، وهو تَقاُرُب ما بَي َن الّرِ  ثَيانُهما التُّراَب.وقال ابن عبّاد: الَكه 

 كيس

أيِ والعَق ِل. ومنه حديث النبّي  تََمُع الرَّ ق، ألنَّه ُمج  ُز والَكي ُس، -الَكي ُس: ِخالف الُحم  ء  بِقََدر  حتى العَج  صلى هللا عليه وسلّم: ُكلُّ َشي 
ُز.  أو الَكي ُس والعَج 

: أي َظريف، قال َعِليٌّ رضي هللا عنه:   وَرُجل  َكيِّس 

  بَع َد نافِع  ُمَخيّسا بَنَي تُ   راني َكيِّساً ُمَكيَّسات أما

 ً ً  بابا    َكيِّسا َمِني عاً وأِمي نا

 وزيد بن الَكيِِّس النََّمِريُّ النَّّسابَة.
ُع الَكيِِّس: أكياس  وَكي سى، قال رؤبة:   وَجم 

ِتـئ نـاس   وِعفَّة    الغَواني َطـَمـع  وإي أس   وفي  في َخَرد  واس 

يَاس  غ من َدَعُهنَّ األك      يِر أن  يَخ 

 وقال آَخر: 

يََس الَكي سى إذا ُكن ـَت فـيهـم فَُكن َمقا وإن    أك  قى فَُكن  أن َت أح    ُكن َت في الَحم 

َرة نُفي ع  ِمّي: من أصحاب الحديث. وَكيَِّسة بنت أبي بَك  : من - عنهرضي هللا-والَكيِِّس بن أبي الَكيِِّس َحسَّان بن عبد هللا اللَّخ 
 التاِبِعيّاِت.

َدُره: الِكيَاَسة والَكي س.  وَمص 
ُد، وأنشد:   وقال األَُموّي: الَكي ُس: الُجو 

بَي ِر َكي ُس على الطَّعاِم ما وفي   ُغبَي سُ  َغبَا بَني أُّمِ الزُّ

.  وقال ابن دريد: الَكْيس ِعْنَد قَْوٍم: الطَّبُّ

َت -رضي هللا عنه-ِلجابَِر بن عبد هللا  -صلى هللا عليه وسلّم-اع. ومنه قول النبّي وقال ابن األعرابّي: الَكي ُس: الِجم ج  راً تََزوَّ : أبِك 
ِهَد أبي وتََرَك بَنات  ِصغاراً، فَ  تُش  راً تُداِعبُها وتُداِعبُك؟ فقال: اس  ُت أن أتََزّوَج ِمث لَُهنَّ أم  ثَيِّباً؟ قال بَل  ثَيِّباً، قال: فََهالّ بِك  أو قال - َكِره 

ِملَه ال-كالماً هذا معناه َرأتََك َطلَبَاً للَولَِد، وقيل: أَمَره بالتََّوقِّي وإالّ يَح  َت فالَكي َس الَكي َس. أي جاِمع ام  شَّبَُق وُطوُل ، فقال: فإذا قَِدم 
، وأوَعَز إليه أن  يُع ِمَل َكي َسه  يانِها وهَي حاِئض  بَِة على ِغش  ِص عن حالها. في -أي َعق لَه-العُز  تِب رائها والفَح   اس 

َجعّي:  بَِر األش  ِل أبي الِمن هاِل بُقَي لَةَ األك  َهَد أبو العبّاس على أنَّ الَكي َس العَق ُل ِبقَو  تَش   واس 

ِء يَع ِرُضـهُ  وإنَّما   الَمَجاِلِس إن  َكي ساً وإن  ُحُمقا على  الشَّع ُر لُبُّ الَمر 

َدَق بَـي ت  أن   وإنَّ  تَـهُ َصـَدقـا بَي تُ   ـَت قـائلُـهُ أص   يقاُل إذا أن َشد 

 الَخلَـقـا َجِدي َد ِلَمن  ال يَل بَسُ  وال  َجِدي َدَك إنّي البِس  َخـلَـقـي إل بَس  

ُجَل َكي ساً: إذا َغلَب تَه بالِكيَاَسة. ومنه حديث النبّي  ُت الرَّ تَراهُ أنَّه قال لجابِ  -صلى هللا عليه وسلّم-ويقال: ِكس  ر  في الجمل الذي اش 
يا-منه  تَُك آِلُخذَ َجَملََك، لَك الثََّمُن ولك الَجَمُل؛ لَك الثََّمُن ولك الَجَمُل، ويُروى: -وكاَن قد أع  بَعَِة َدنانِيَر: أتُرى إنَّما ِكس  ُخذ   بأر 

يََس منك، وهو من باب فاَعل تُه فَفَعَ  تَُك" من الِمَكاس.َجَملََك ومالََك فهما لَك. أي: ُكنُت أك   ل تُه، ويُروى: "إنَّما ما َكس 
سى، صارت الياُء واواً الن ِضماِم ما قَب لَها، َكُطوبى من ال يَس، وكذلك الُكو  ي ب؛ والِكي سى: نعت المرأة الَكيَِّسة، وهو تأنيث األك  ّطِ

يَُس  ِقن  من اليََساِر واليَِقيِن. وقال ابن دريد: هذا األك  ِسر  وُمو  َسيَاُت للنِّساِء خاصَّةً.وُمو  ُس والُكو  سى وُهنَّ الُكو   وهذه الُكو 
ثاِت.  وَكي َسة بنت أبي َكثير: من الُمَحّدِ

 : من ُرَواةِ الِقراءةِ.-ويقال ابُن ِكي َسةَ بالَكس ر -وَعليُّ بن َكي َسةَ 
لَب  رضي هللا َر: َكي َساَن، قال النَِّمر بن تَو  ي الغَد   عنه:  وبعض العََرب يَُسّمِ



ا َكي ساَن كانت  ُكُهولُهـم إذا دِ  إلى  ما َدَعو  ِر أد نى من َشباِبهم الُمر    الغَد 

 ويُروى: "أد عى" و"أس عى".
واِفِض أصحاب الُمختار بن أبي ُعبَي د، يقال: إنَّ لَقَبَه كاَن َكي َساَن. َسانِيَّة: ِصنف من الرَّ  والَكي 

َساُن، وأيُّوب من ِكبار التابعين وِثقاِتِهم.وأبو بكر أيُّوب بن أبي تَميَمة السِّ  ُم أبي تَِمي َمة َكي  ، واس  تِيَانيُّ  خ 
ِد أنَّ الُمَهلََّب بن أب ِر القََدم. وعن الُمبرَّ ُجِل ِبَظه  ِر الرَّ ِب على ُمؤخَّ بَة، والضَّر  ك  ي ُصف َرة َدعا بمعاِويَة بن وأُمُّ َكي َسان: لَقَب  للرُّ

ِفني من أُّمِ َكي َساَن.عمرو ّسيِّد بَل عَدَ  لََح هللاُ األميَر؛ أع  ُكبُه، فقال: أص   ِويَِّة فََجعََل يَر 
َمعُه، قال: -والِكي ُس ?بالكسر َي به ألنَّه يَُضمُّ الشَّيء َويَج  ياس  وِكيََسة ، ُسّمِ  : ِكي ُس الدَّراِهم، والجمُع: أك 

 ِكي سُ  اُم وال من فِضَّة  السَّوَ  وال  لي ُمق ِعد  في البيِت يُق ِعُدني وليسَ 

ً -والِكي ُس  َرُز فيه النَّفَقَة.-أيضا  : الَمِشي َمة، ُشبَِّهت  بالِكي ِس الذي تُح 
. ماء  يَقُولوَن: ِكي س  من ِكسفَة  وَن فيها بأس   وقال ابن عبّاد: لُع بَة  للعََرِب يَُسمُّ

يَاس، ق ُجُل وأكاَس: إذا ُوِلَد له أوالد أك  يََس الرَّ  ال رافِع بن ُهَري م: وأك 

ـيَِسة  أكـاَسـت فلو   األُّمِ يُع َرُف في البَنينا وَكي سُ   ُكنتُم لُمك 

ُكم  َحُمقَت  فجـئ تُـم ولكن   ً   أُمُّ  َسمينـا ما نَرى فيكم ِغثَاثا

 وَكيَّْستُه: َجعَْلتُهُ َكي ِساً، قال َزْيُد الَخيِل الط ائيُّ: 

  إذا لم يَن ُج إالّ الُمَكيَّسُ  وأن ُجو  الً حتى ال أرى لي ُمقاتَ  أُقاِتلُ 

ف.  والتََّكيُّس: التََّظرُّ
تُه: أي غالَب تُه بالَكي ِس فَغَلَب تُه. تُه فِكس   وكايَس 

 وتََكايََس: تَفَاَعَل؛ من الَكي ِس.
ع . ّ وَجم   والتركيب يدل على َضم 

 لبس

ُت الثوَب أل بَسُ -بالضم-اللُّب ُس   ه.: مصدر قوِلَك: لَبِس 
َرأةً: أي  تََمتَّع ُت بها زماناً. ُت ام   ولَبِس 
راً. ي ُت بهم َده  ُت قَوماً: أي تََملِّ  ولَبِس 

ُت فاُلنَةَ ُعُمري: أي كانَت معي شبابي ُكلَّه، قال النابغة الجعدّي رضي هللا عنه:   ولَبِس 

تُ  نَي تُ   أُناساً فأف نَـي تُـُهـم لَبِس   بَع َد أُناس  أُناسا وأف 

نَـي تُـُهـم الثَةَ ثَ  ِلي َن أف  تَآسا وكانَ   أه    اإللهُ هو الُمس 

 وقال عمرو بن أْحَمَر الباِهلي : 

تُ  َرهُ  لَبِس  مامي وبَلَّي ُت خاِليا وبَلَّي تُ   أبي حتّى تَبَلَّي ُت ُعم    أع 

اج: -بالكسر-والل ِباس والَملْبَس والل ِْبس   : ما يُْلبَس، قال العج 

نَنا ِس  يَن ِضح  ِس بَع َد القَر  نَ   بالقَر  ب ِس  ُدو  َد اللِّ ب ِس بَع    ِظَهار اللِّ

فَها هللا تعالى-وِلب ُس الكعبة  ر -شرَّ َدجِ، قال ُحَمي د بن ثَو  َوة. وكذلك ِلب ُس الَهو  يَِصُف  -رضي هللا عنه-: ما َعلَي ها ِمَن الِكس 
 الغَبِي َط: 

ـ فَلَّما ب َس عنه َمَسح  رافِ   نَـهُ َكَشف َن اللِّ   َطف ل  زاَن َغي الً ُمَوشَّما بأط 

ب َسة: حالة من حاالت اللُّب ِس، ومنها حديث ُعَمر  يَّة.-رضي هللا عنه-واللِّ ب َسِة الَمعَّدِ  : عليكم باللِّ
ب  من الثِّياب. ب َسة: َضر  ب ُس واللِّ  وقال ابن عبّاد: اللِّ

َحاُق؛ وهو الُجلَي دَ  م  ب س: الّسِ م.قال: واللِّ قيقة التي تكون بين الِجل ِد واللَّح   ة الرَّ
: إت بَاع .  وقَولُهم ِللَّئيِم: ِجب س  ِلب س 

باس، قال ( أي بمنزلة اللِّ رأتُه، وزوُجها ِلباُسها، قال هللا تعالى: )ُهنَّ ِلباس  لُكم وأن تُم ِلباس  لَُهنَّ النابغة الجعدّي  ولباُس الرُجل: ام 
 رضي هللا عنه: 

  عليه فكانت  ِلباسا تَداَعت    لّضجيُج ثَنى جيَدهاما ا إذا



فَه تَ  ِتالط واالجتِماع. وروى أبو عمرو: "ثَنى ِعط  ".وقال ُمجاِهد : أي َسَكَن. وقال ابن َعَرفَة: اللِّباس من الُمالبََسة أي االخ   ثَنَّت 
يُّ  َرة، وهو ِلباس الُمتّقين.وِلباس التَّقوى: الَحيَاء، وقيل: الغليظ الَخِشن القصير، وقال السُّّدِ  : هو اإليمان، وقيل: هو ستر العَو 

ء  فهو ِلباس. ء  َستََرهُ َشي  تُُر الناَس بُظل َمتِه، وُكلُّ َشي   وقوله تعالى: )َجعََل لكم اللَّي َل ِلباسا( أي  يَس 
ِف( أي جاُصوا حتى أَكلوا الوَ  بََر بالدَّم وهو الِعل ِهُز، وبَلََغ بهم الجوعُ الحاَل التي ال وقوله تعالى: )فأذاقَها هللاُ ِلباَس الُجوعِ والَخو 

تِماِلِه على الِبِسه.  غايَةَ بعَدها، فَُضِرَب اللِّباُس ِلما نالَُهم َمثاَلً؛ الش 
 : ُس: ما يُل بَُس، قال بَي َهس  الفَزازيُّ  واللَّبُو 

َسها إل بَس   َسهانَِعي َمها وإّما بُ  إّما  لُكّلِ حالَة  لَبُو    و 

 وقد ُذِكَرت القّصة بتمامها في تركيب ب ل د ح.
يَت لَبوساً ألنّها تُل بَُس، كما يقال للبَعير الذي يُر   عَ، ُسّمِ ر  س  لكم( يعني الّدِ ناهُ َصن عَةَ لَبُو  ب.وقوله تعالى: )وَعلَّم   َكُب: َرُكو 

 وداِهيَة لَب ساء وَرب ساء: أي ُمن َكَرة.
لََق. ومنه حديث ُمعاذ بن َجبَل وثوب لَبيس: أي قد لُ  ثَِر لُب ُسه فأخ  أنَّه كان يقول باليََمن: ائ تُوني بَِخِميس  أو  -رضي هللا عنه-بَِس فأُك 

ه منكم في الّصَدقَِة؛ فإنَّه أي َسُر عليكم وأنفَُع للُمهاِجريَن بالَمدينَة.  لَبِي س  آُخذ 
 ويقال: ليَس ِلفالن لَبيس: أي ِمث ل.

 .-بغير هاء-لَِبيس وُمالءة  
َمع ها لغير الليث.-بالتحريك-وقال الليث: اللَّبََسة  ِرُف اللَّب َسةَ في البُقُول، ولم أس  لَة. قال األزهري: ال أع   : بَق 

.-بالفتح-وقال أبو زيد: يقال إنَّ في فالن لََمل بَساً   : أي ليَس به ِكب ر 
ً -والَمل بَس   : : اللُّب ُس، قال امرؤ القيس-أيضا

ـَوةً  أال ِء قِـن  ر  وَمل بَسا وبَع دَ   إنَّ بَع َد الفَق ِر للَمـر  َل ُعم    الَمشيِب ُطو 

فَتُه، أي َكثَُر مَ  َرُب ِلَمن اتََّسعَت ِقر  ُب الَمل بَس؛ والِمل بَس؛ والُمل بَس. قال األعرابي: يُض  َرَض ثَو  ن يَتَِّهُمه، فيما قال، وفي الَمثَل: أع 
بَ  . وُرِوَي عن األصمعّي في تفقال: والَمل  باُس بِعَينِه، كما يقال: إزار  وِمئ َزر  وِلَحاُف وِمل َحف  ُب اللَّب ِس، والِمل بَُس: اللِّ سير هذا ُس ثَو 

. وَمن  قا َت ولم تَُخصَّ ن  أنَت؟ فيقول: من ُمَضر أو ِمن َربيعَة أو ِمَن اليََمن، أي َعَمم  ُب الُمل بِس الَمثَل قال: يُقال للَرُجل: ِممَّ ل: ثَو 
لَُك. -بضم الميم-  أراَد: الذي يُل بُِسَك ويَُجلِّ

َر  ُت عليه األم  نا َعلَي ِهم  -بالكسر -أل بُِسه -بالفتح-ويقال لَبَس  نا عليه ما يَل بُِسون( أي َشبَّه  تُه، قال هللا تعالى: )ولَلَبَس  لَب ساً: أي َخلَط 
لَل ناههم كما َضلُّوا.  وأض 

ِلُطوه به.وقال ابُن  ِلِه تعالى: )وال تَل بُِسوا الَحقَّ بالباطِل( أي ال تَخ   َعَرفَة في قَو 
. ِطراب  ال َخل َط اتِّفاق  َركم َخل َط اض  ِلَط أم   وقوله تعالى: )أو يَل بَِسُكم ِشيَعاً( أي يَخ 

ِلطوهُ بِِشر   ( أي لم يَخ  ُره: )ولم يَل بِسوا إي مانَُهم بُظل م  . قال العّجاج: وقوله َجلَّ ِذك   ك 

ب ـِس  ويَف ِصلونَ  َد اللَـّ ب ِس  من  اللَّب َس بَع  ب ِس بَع َد الرُّ   األُُموِر الرُّ

ً -واللَّب س  تِالط الظالم.-أيضا  : اخ 
 : أي ُشب َهة  وليَس ِبواِضح.-بالضم-وفي األمِر لُب َسة 
 وأل بََسه الثوب.

َء: إذا َغّطي تَه، يقال: أل   ُت الشَّي  ة: األرض التي أل بََست ها ِحجارة  سود .وأل بَس  ت ها، ويقال: الَحرَّ  بََسِت السَّماُء السَّحاَب: إذا َغطَّ
تَبِه.  وأمر  ُمل ِبس: أي ُمش 

عَر الُجع فّي:  ليط، قال األس   والتَّل بيس: التَّخ 

تُـهـا بـكـتِـي بَة   وَكتيبَة   ُر والَمغافُِر والقَنا فيها  لَبَّس  نَوَّ   السَّ

َد للمبالغة.و ليس، ُشّدِ  التَّد 
، يريدوَن كثير اللِّباِس أو َكثيَر اللُّب ِس، والصَّواب: لَبّاس.  والعاّمة تقول: هذا َرُجل  ُملَبِّس 

ِب، قال:   وتَلَبََّس باألمِر وبالثَّو 

بَة  بِفُُروعِ ضالِ  تَلَبُّسَ   ُحبُّها بَدمي ولحمـي تَلَبَّسَ    ُعص 

تَلََط.  أي اخ 
ِل رسول هللا وفي صف ِله. -صلى هللا عليه وسلّم-ة أك  . أي ال يَل َزُق به ِلنَظافَِة أك   في حاِل ِصغَِره: فيَأ ُكُل فَما يَتَلَبَُّس بِيَِده َطعام 

ِلِد والَمب عَِث: فجاَء الَملَُك فََشقَّ عن قَل بِ  تَبَه. وفي حديث الَمو  تَلََط واش  تَبََس َعليِه األمر: أي اخ  ه، قال: فَِخف ُت أن  يُكوَن قد ويقال: ال 
نوِن: ُمخالَط . ِتالط ، ويقال للَمج  : أي اخ  ِلَك: في رأيِه لَب س  ُت، من قَو  ِلط   ال تُبَِس بي. أي ُخو 

تُه. َر: خالَط  ُت األم   والبَس 
ُت فاُلناً: َعَرف ُت باِطنَه.  والبَس 

 والتركيب يدل على مخالََطة وُمداَخلَة.



 لحس

ُس والمَ  عَةَ اللَّح  عَة  -صلى هللا عليه وسلّم-يَل َحُسها. ومنه حديث النبّي  -بالكسر-ل َحُس: باللِّسان، يقال: لَِحَس القَص  : َمن  أَكَل في قَص 
عَةُ. تَغ فََرت  له القَص   فَلَِحَسها اس 

َسِة الَكل ِب أن فَه. َرعُ من لَح   وفي الَمثَل: أس 
َسةً؛  َسةً ولُح  ُت اإلناَء لَح   عن يعقوب.ولَِحس 

ِش أوالَدها، ويروى: ِبَمل َحِس البَ  ُت فالناً بَِمالِحِس البَقَر: أي بالَموِضعِ التي تَل َحُس فيها بَقَُر الَوح  قَِر أوالَدها، وقولُهم: تََرك 
ِض  ِس، وتقديره: بَِمو  ِس. والَمالِحُس: جمع َمل َحس الذي هو مكان اللَّح  َدر  بمعنى اللَّح  عِ َمل َحِس البَقَر. وال يجوز أن  والَمل َحُس: َمص 

َرب ِلَمن تُِرَك بمكان  ال أنيَس به، وه َب في أوالِدها. يُض  ، ألنَّه ال يَع َمل حينَئذ  النَّص  َم مكان  عََل الَمل َحُس اس  ِلِهم: يُج  و ِمث ُل قَو 
 بَِمباِحِث البَقَِر: أي بالمكان القَف ِر.

ُس: الَمش ؤوم.  والالُّحو 
 أي يأُخذُ َكلَّ ما قََدَر عليه. -بكسر الميم-َحس  ورُجل  ِمل  

، إن ُسئَِل أَرزَ  يََس أل يََس؛ ألدُّ ِمل َحس  َود الدُّؤلّي: عليُكم فالناً فانَّه أه  تََهَز. والِمل َحُس: الَحريص. ومنه حديث أبي األس  ، وإن ُدِعَي ان 
يَس:  . األه  تَزَّ ، وإن ُدِعَي اه  تَزَّ  الذي يدور.ويروى: إن ُسئل ار 

ً -والِمل َحُس   : الشجاع.-أيضا
  واللَّحاَسة: اللَّبُؤة، قال أبو ُزبَيد َحرَملة بن المنذر الطائي: 

زاَل وان تَبََهت حتى ـر  ِسـتَّة   لَّحاَسة    إذا واَزَن الِعر   ُشـُدنِ  أُمُّ أج 

 وسنة  الِحَسة ، وِسنون لَواِحس: أي ِشداد تلَحُس ُكلَّ َشيء.
 ث: اللَّحوس من الناِس: الذي يتتَبَّع الحالَوة كالذُّباب.وقال اللي

ُل الَجراِد الُخَضَر والشََّجَر ونحَو ذلك. س: أكُل الدوِد الصوَف؛ وأك   واللَّح 
 والملحوس من األركاب: القليل اللحم.

َوس   َول  -ورجل لَغ َوس  لَح  ِن َجر   : أكول حريص.-بَوز 
 َل ما تُن بِت البَق َل.وأل َحَسِت األرُض: أي أنبَتَت أوَّ 

ي . ها أدنى َرع  َعو   ويقولون: ألِحسوا ماِشيَتَُكم: أي ار 
ُض  ً -وأل َحَسِت األر  نا، وهو أن يُِصي َب َشي ئاً من نَب ِت األرض.-أيضا لَس  نا اليوَم، كما يقال: أد   : لَِحَسِت الدواُب نَب تَها، وقد أل َحس 

ُت منه َحقّي: أي أَخذ ُت.  وال تََحس 
ء  باللِّسان.  والتركيب يدل على أخِذ َشي 

 لدس

ُي، يقال: لََدَسه بَِحَجر  وَرَدَسه ولََطَسه ونََدَسه وَرَداهُ: بمعنًى واحد. م   اللَّد ُس: الرَّ
ساً: َضَرب تُهُ بها. تُه ِبيَدي لَد   ولََدس 

م  يَُدقُّ به النَّوى، وربَّما ُشبِّهَ  ِء.والِمل َدس والِمل َطس: َحَجر  َضخ  ُجل الشديد الَوط   به الرَّ
م، وأنَشَد:   وقال ابن دريد: ناقة لَِدي س: كانَّها ُرِميَت باللَّح 

َصناُت النَّجائبُ  تُبارُ   لَِدي س  َعي َطُموس  ِشِمـلَّة   َسِدي س     إليها الُمح 

ة الَجمال. وتُباُر: تُع َرُض ِليُن َظَر إلى َشبَِهَها  َن بها قال: العَي َطموس: التّامَّ تَبَر  منها؛ ويُن َظُر إلّي ِهنَّ وإلى َسي ِرِهنَّ بَِسي ِر هذه الناقة ويُخ 
ل  كريم. َصنَها إالّ يَضِربَها إالّ فَح   وبَِسي ِرها. وأراد بالُمَحَصناِت النَّجائَب اللَّواتي أح 
 ويتيم  وأي تام. وقال ابن عبّاد: اللَِّدي س: السَّمين، وجمعه: أل داس، فيكون مثل َشِريف  وأشراف

ساً: أي لَِحَس.  َولََدَس يَل ُدُس لَد 
 : الَخّوار الفاِتر.-بالكسر-قال: واللَّد ُس 

؛ ألنَّ المالَ   َ ُل نباتِها، وقيل: أل َدَسِت يَل ُدُس ذلك  وقال ابن األعرابّيِ: أل َدَسِت األرُض إذا َطلََع فيها النيات، وقيل: إذا َطلََع أوَّ
 ه.النبات أي يَل َحسُ 

، كما يق تَهُ بِِرقاع ، يقال: ُخفٌّ ُملَدَّس  لَح  ِسنَه. وكذلك الُخفُّ إذا أص  َت ِفر 
ُت البَعيَر تَل ديساً: إذا أن عَل  ب  ُملَدُّم وُمَردَّم ولَدَّس  ال: ثَو 

 وُمَرقَّع، قال: 

ف َدِس  َحر   ُملَـدَِّس  األَظّلِ ُمن عَل   دامي  َعالة ذلة ُخِفّ ِمر 

 لى لُُصوق َشْيٍء بَِشْيٍء حتى يأُْخذَ منه.والتركيب يدل ع



 لسس

ُس، يقال: لَسَِّت الّدابَّةُ الَكألَ تَلُسُّه  : اللَّح  : األكُل، وقال ابن فاِرس: اللَّسُّ لَّساً: إذا نَتَفَت هُ بُِمقَدَِّم فَِمها، قال زهير بن  -بالضم-اللَّسُّ
 أبي سلمى: 

ـي َد جــا فَبَـي نـا ـــَصـــهُ  يَِدبُّ   ُغـــالُمـــنـــا ءَ نُـبَـغّـي الـصَّ ـفـي َشـــخ   ويُضـــائلُـــه   ويُخ 

ـتَـأِسـدِ   بِـــقَـــف ـــَرة   ِشـــيَاه  راتِـــعـــات   :فقــال ياِن ُحـــو ّ  بُمـس   َمـــســـائلُـــه الـقُـر 

    افِلُه  َجح الغَِميرِ  كأقَواِس السََّراِء وناِشط  قد اخَضرَّ من لَّسِ  ثالث  

: اللَُّساُس  ي نََوِريُّ ِل  -بالضَّمِّ -وقال الّدِ ذُ باللِّسان من قَب  لُه األخ  َكنَت منه الّراِعيَة وهو ِصغار، قال: واللَّسُّ أص  تَم  من البَق ل: ما اس 
لَها-أن  يطوَل البَق ُل، وأنَشَد   : -وهو ِلَزي د بن تُركي يصف إِبالً وفَح 

ِث وفي اللَُّساِس  في  ي اإلي جاِس أن  يوِجَس ف يُوِشكُ  م    باقِِل الّرِ

   َهـّواِس  َهِدي َم َضـبَـع   منها

 الَهَدَمة: ِشدَّة الضَّبَعَة.
َشُن كأنَّ  ش  أخ  بَة  من الَجن بَِة، لها َوَرق  ُمتَفَّرِ بََرني بعض أعراب السََّراِة قال: اللُّّساُن: ُعش  ُشونَِة ه الَمَساِحُل كخُ قال: واللُّّسان، أخ 

الُء، وهي َدواء  من أوجاع اللِّسان؛ ألِسنَ  َرة  َكح  راِع طوالً، في رأِسِه نَو  ِة النّاس وألِسنَِة ِلساِن الثَّور، يَس مو من َوَسِطها قَضيب  كالّذِ
ّمان. َهُر باأللِسنَة ِمث ِل َحّبِ الرُّ  اإلبل؛ من داء  يَُسّمى الحاِرَش، وهو بُثُور  تَظ 

لَسى  َجبىمث-ولَس   : موِضع.-ال َجح 
 : من ُحُصون ُزبَيد باليََمن.-مثال َمِسي س  -ولَِسي س  

ِلَسة؛ وهي السَّنام المقطوع.-بالكسر-واللِّس الس   : السَّنام الُمقَطَُّع، عن ابِن األعرابّي. وقال األصمعّي: هو اللِّس 
تَين-وقال ابن األعرابي: اللُُّسُس  ُق، فقُِلبَت النوُن الماً.: الَجّمالون الُحذّاق. ق-بضمَّ : السَّو   ال األزهري: واألصُل النُُّسس، والنَّسُّ

ُض: إذا َطلََع أّول نباتِها.  وألَسَِّت األر 
ُت طعاماً: أي ما أَكل تُه. لَس   وما لَس 

ي  ُمَخطَّط . : إذا كان فيه َوش  لَس  وُمَسل َسل  لَس والُمَسل َسل: واِحد. وثوب  ُملَس   والُملَس 
ِء.والت ِس الشَّي   ركيب يدل على لَح 

 لطس

ُم. َس اللَّط  : إذا َرماه به. ويقال: إنَّ اللَّط  ء العَريض. ولََطَسه بَِحَجر   اللَّط س: ضرب الشَّيء بالشَّي 
بَُك الَحَجَر بَِحَجر  أو مِ  . والِمل طاس وقال ابن دريد: َحَجر  لَّطاس: إذا ُرِميَت به الِحجاَرة فََكَسرها. قال: واللَّط ُس َضر  ع َول 

َسر به الِحجاَرة.  والِمل َطُس: الِمع َوُل الغليظ الذي تُك 
َي ُخفُّ البعير بذلك أيضاً، قال الّشّماخ:  َي حاِفُر الفََرِس إذا كاَن َوقاحاً: ِمل َطساً، وُربَّما ُسّمِ  وقال: ُسّمِ

فَاِف أفتَِليّات   َمالِطِس   على َشَراِجع  َعِليّات   تَهوي   األخ 

 وتُْستَعار للَخيل، كما قال امرؤ القيس يصف فََرساً: 

دي ّ ِصالب  َمالِطس   ويَخ   ِمـتـانِ  َعق ِد لَـيِّنـاتِ  َشديداتِ   على ُصم 

فَقَي ن. بَتَي ن والِمر  ك  دي"، ويروى: "لَيِّناِت َمثَاِن" يعني َمثانَي الرَّ  ويُروى: "ويَر 
ً -والِمل طاس والِمل َطس  خم يَُدقُّ به النَّوى. وقال ابُن ُشَمي ل: الِملطاس ذو الَخل فَي ن الذي له عنرة، قال: وَعن َزتُه: : َحَجر  ض-أيضا

 َحدُّه الطَّويل.
. : أي ُمتاَلِطم   وقال ابن عبّاد: موج  ُمتاَلِطس 

 وقال أبو ُعبَيد في قول حاتِم: 

أةَ الجَ  أت َركااُلِطسُ   بالماِء النَِّمي ِر ولَم   وُشِفي تُ    ف رِ َحم 

 أي: أتَلَطَُّخ بها.

 لعس



لوك، -رضي هللا عنه-في حديث الُزبير بن العّوام  الة  للَحَرقَِة وأبوهم َمم  هم ُمو  : أنَّه رأى فِت يَةً لُع ساً فََسأَل عنهم، فقيل: أمُّ
تَقَه؛ فََجرَّ َوالءهم. قال أبو ُعبَيد: قال األصمعي: اللُّع ُس: الذي في  تَرى أباهم فأع  َسُن. يقال: فاش  تَح  ِشفاِههم َسواد ، وهو مّما يُس 

ة يذكر َميَّةَ:  ّمِ َساء، وقد لَِعَس يَل عَُس لَعَساً، قال ذو الرُّ رأة لَع   رُجل  أل عَُس وام 

ياءُ  ة  لَـعَـس   لَم  ثَاِت وفي أن ياِبها َشنَبُ  وفي  في َشفَتَي ها ُحوَّ   اللِّ

هم؛ ما دام وفي هذا الحديث من الِفق ِه: أنَّ الممل م  فََولََدت له أوالداً؛ فَُهم َمَوال  ِلَموالي أُّمِ رأة ُحّرة َموالة  ِلقَو  وك إذا كانت عنده ام 
فَسََّره أبو ُعبَيد، األُب َمملوكاً، فإذا َعتََق األُب َجرَّ الوالَء، فكاَن والَء َولَِده ِلَمواليه. وقال األزهري: لم يُِرد َسَواَد الشَّفَِة كما 

َرة، وأنشد األزهرّي للعجّ وإ بَة  من الُحم  نى َسَواد  وُشر   اج: نَّما أراد سواَد أل وانِهم، يقال: جاِريَة لَع ساء: إذا كان في لونها أد 

  َمَع البَيَاِض أل عَسا وبََشر  

َرةِ. قال الصغاني بَِة الُحم  لَسا" فلم يَب َق له  فََجعََل البََشَر أل عََس؛ وَجعََل َمَع البياِض ِلما فيه من ُشر  وايَة::أم  مؤلف هذا الكتاب: الّرِ
َجز. ة  في الرَّ  ُحجَّ

 فإذا قيل: جاِريَة لعساء الشَّفَِة فذلك على ما فَسَّره أبو ُعبَيد.
ِرُب إلى السَّواد.  وربّما قالوا: نبات  أل عَس؛ وذلك إذا َكثَُر وَكثَُف، ألنَّه حينَئِذ  يَض 

 أي َعضَّني. ويقال: لَعََسني لَع ساً:
 ويقال: ما ذُق ُت لَعُوساً: أي شيئاً.

 وأل عَُس: موِضع، قال امرؤ القيس: 

الً فأل عَسا َعِشيَّةَ   تُن ِكروني إنَّني أنا جاُرُكـم فال   َحلَّ الَحيُّ َغو 

َول-واللَّع َوس واللَّغ َوس  ئب: لَع َوس ولَغ َوس.: الخفيف في األكل وغيِره كأنَّه الشَِّرهُ الَحريُص. -على وزن َجر   ومنه قيَل للّذِ
: موضعان. -بالكسر-وِلع َساُن   ولَع س 

ِل. : أي شديُد األك  س   وقال الليث: رُجل  ُمتَلَعِّ

 لغس

ة: -بالغَين والعَين-الفّراء: اللَّغ َوس واللَّع َوس  مَّ ئب الَحريص الشَِّره، قال ذو الرُّ  : الذِّ

َن عنه ولم  وماء   م  ُت الّدِ ئاُب اللَّغَاِوسُ  َرَوايا  تَِرد  َهتَك    الِفَراَخ والذِّ

ُت اللَّي َل.  ويروى: َهتَك 
. ل  َخبيث  : َختُو   وِلص  لَغ َوس 

ِشياً:  َمَر الباِهلّي يصف ثوراً َوح   وأّما قول عمرو بن أح 

تِِه يَلُوُح قَِمـي ُصـهُ  فغدا َردِ  بينَ   بِِشرَّ   الشَّقائِق والفََضاِء األج 

فِـهِ  تُهُ فَبََدر    ُمـتَـَرئِّدِ  لُعَاَعةُ لَغ َوس   َعنّي  َعي ناً ولَجَّ ِبـَطـر 

: قيَل في اللَّغ َوِس: إ ي نََوريُّ . قال الّدِ بَة ِمَن الَمُرعى، ويُروى: "ُمتََربِِّد": فمعناه أنّي نظرُت إليه وَشغَلَت هُ عنّي لُعاَعةُ لَغ َوس  نَّه ُعش 
قي تَزُّ من نَع َمِته.وقيل: بَل اللَّغ َوس الرَّ  ق من النبات الخفيف. والُمتََرئِّد: الذي يَه 

 وقال ابن عبّاد: اللَّغ س: سرعة األكل.
 قال: ويقال: لَغ َوَسة من َخبَر: إذا لم يَتََحقَّق َشي ئ  منه.

َوج وُملَغ َوس؛ وهو الذي لم يُن َضج. يت: يقال طعام ُملَه   وقال ابن السّكِ

 لفس

 س ِليَف س: أي ُشجاع، وِليَف س: إت بَاع.يقال: رجل ِحيَف  

 لقس

 : إذا عابَه.-والكسر عن ابن عبّاد-لَقََسهُ يَل قُُسه ويَل ِقُسه لَق ساً 
َخُر منهم؛ قاله أبو زيد. ومنه حديث عمر ?رضي هللا عنه َر له الُزبَير  -واللَِّقُس: الذي يُلَقِّب النّاَس ويَس  رضي -في الُخلَفاء، وُذك 

، وقد ُكتَِب الحديث بِتَمامِ  -هللا عنه ل  وِضي ِق نَف س  وسوِء ُخلُق  قَةُ: الحريص الَوقّاع في األُمور بَِجه  . الَوع  قَة  لَِقس  ه في فقال: وع 



 تركيب ض ب س.
. ه  تَقيُم على وج   وقال أبو عمرو: اللَِّقُس: الذي ال يَس 

ِء: إذا ناَزَعت ه إل  يه.ويقال: لَِقَست  نَف ُسه إلى الشَّي 
. ومنه حديث النبي-بالتَّحريك-ولَِقَست  نَف سي من الشَّيء تَل قَُس لَقَساً  ي َغثَت  وَخبُثت  ََ : ال يَقُولَنَّ أحدكم -صلى هللا عليه وسلم -: أَ

لِ   ُم الُخب َث إلى نَف ِسه.َخبُثَت  نَفس ي، ولكن ليَقُل  لَِقَست  نَف سي. وإنَّما َكِرهَ لَف َظ "َخبُثَت" ِلقُب ِحه ولئاِلّ يَن ُسَب الُمس 
 وقال ابن عبّاد: الالّقِس: الَجِرب، وهو اللَّق ُس.

 وهو لَِقس  ِبَكذا: أي فَِطن  به.
َب بَع ُضهم بَع ضاً. قَاَسة: االسم من الُمالقََسة؛ وهي أن  يُلَقِّ  واللِّ
 قال: والُمالقِس: الُمصاِبر. قال الُكَمي ت يذُكُر قَي ساً وِخن ِدَف: 

ِجي َن األلَدَّ الُمالقِسا َعَرانينُ   عُ في َحيَّي  َربيعَةَ تأِتنيأد وإن   يُش 

 وتاَلقَسوا بالكالم: َسبَّ بَع ُضهم بعضاً.
. ِضي ّ  والتركيب يدل على نعت  غير َمر 

 لكس

 ابن عبّاد: هو َشِكس لَِكس: أي َعِسر قليل االن قياد.

 لمس

ُس: الَمسُّ باليَِد، وقد لََمَسه يَل   تُم النَِّساَء(. اللَّم  : )أو لََمس  ُمُسه ويَل ِمُسه، ويكنّى به عن الِجماع، ومنه قراءة حمزة والِكسائي وَخلَف 
س يكون باليَد، قال لَبيد   يذُكُر رفيقه الذي َغلَبه النُعاس وهو يُنَبَّه:  -رضي هللا عنه-واللَّم 

الَس في َمن ِزِلهِ  يَل َمسُ   الُمَصّل  كاليَهوِدّي  بِيََدي هِ   األح 

لي ولقد  في الذي قُل ُت له يَتَمارى َمُع قَو   َحيََّهل   يَس 

. ، ألنَّ اليَّهوِديَّ كذا يَُصلّي في ِشق ّ  أي هو مائل  من النُّعاِس في ِشق ّ
َهم، فَ  لى ُهذَيل على الَمهِدّي فََمَدَحه، فأَمَر له بخمسِة آالِف ِدر  قَها وقال: وَدَخَل أبو يونُس عبد هللا بن ساِلم َمو   فَرَّ

ه يُع دي ولم  بَكفّي َكفَّهُ أب تَغي الِغـنـى لََمس تُ  َد من َكفِّ ِر أنَّ الُجو    أد 

ُت،  أنا ِمن هُ ما أفاَد ذَُوو الِغـنـى فاَل داني فأت لَف ُت ما ِعن دي أفَد    وأع 

تَجَّ ابُن  َهم  ديناراً. اح  َمل، وقال في المقاييس: فَبَعَثَُهما إلى المهدي فأعطاه بدل كّلِ ِدر  ِس بالبيت األول في الُمج  فاِرس  على اللَّم 
تَجُّ به. ع ُر ال يُح   هذا الّشِ

هُ بأي ِدي هم( َخصََّصه با ِس بالجاِرَحِة، يَُدلُّ على هذا قولُه تعالى: )فَلََمُسو  قَِع على غير اللَّم  تَبَِس بالوجه ثمَّ اتََّسَع فيه فأُو  ليَِد ِلئالّ يَل 
تِراقَه لِ اآل نا اس  : أي عالجنا َغي َب السَّماِء فَُرم  نا السََّماَء( قال أبو َعلي ّ نُل قيه إلى الَكَهنَة، َخِر. ومن االتِّساع قوله تعالى: )وأنّا لََمس 

. وكذلك بيُت الَحَماَسة:  ء  ِس بالجاِرَحِة في َشي   وليس من اللَّم 

ـي هِ  أاُلمُ    ِجُده  فاَل أ وأل ُمُسهُ   على تَبَـّكِ

. تِفاع  وأَود  ت عليه اليَُد ونُِحَت ما كاَن فيه من ار  ناِء، وهو الذي قد أُِمرَّ  وقال الليث: إكاف  ملموُس األح 
: أي لَي َست فيه َمنَعة . نَع يََد الِمس   وفاُلن ال يَم 

: إذا كانت تَزني وتَف جر وتَُزنُّ بِِلي ِن الجانِِب.  وفالنة ال تَُردُّ يََد الِمس 
 : الحاجة الُمقاِربَة؛ عن ابن األعرابّي.-بالفتح والضَّمِّ -واللََّماَسة واللَُّماَسة 

، وأنشد:  يت: اللَّموس: الدَِّعيُّ  وقال ابن السّكِ

نا ُس بثابِِت الفَق رِ  فَِرحَ   كـأق ـوام  إذا أَزَمـت   لَس    اللَُّمو 

ت نا فال يَ  ُن وإن  أَزَمِت السَّنة أي َعضَّ .يقول: نَح  َجه وإن  كاَن ذا مال  َكثير  َمُع الدَِّعيُّ فينا أن  نَُزّوِ  ط 
أة ، وقيل: هو الدَّ  ِعيُّ وقد وقال ابن عبّاد: اللَّموس: الناقة التي يَُشكُّ في ِسَمنِها؛ وجمعُها لُُمس. ومن الِرجال: الذي في َحَسبِه قُض 

 َسبََق.
ُجَل إذا َضلَّ  لَة بمعنى َمف عُولَةَ.واللَُّموَسة: الطريق، ألنَّ الرَّ  لََمَس؛ فإن َوَجَد أثََر الُمساِفرين َعِلَم أنَّه على الطَّريق، فَعُو 

 واللَّميس: المرأة الليِّنَة الَمل َمس.



 ولَميس: من أعالم النِّساء.
 .-ُمَصغَّراً -ولَُمي ساً  -بالفتح والتشديد-وقد َسّمضوا لَّماساً 

ُجل أو على ما كاَن يَكتُُم.ب -مثال قََطامِ -وَكَواهُ لََماِس  ِس فََوقَعَت على داِء الرَّ  معنى َكَواهُ َوقَاعِ: أي أصاب موِضَع دائه بالتَّلَمُّ
 وااللتِماس: الَطلَب.

ةً بعَد أُخرى.  والتَّلَمُّس: التََّطلُّب َمرَّ
فَن بن مه جرير بن عبد الَمسيح بن عبد هللا بن زيد بن َدو  س الشاِعر: اس  َحرب بن َوه ب بن ُجلّيِ بن أحَمَس بن ُضبَي عَة  والُمتَلَّمِ

س بِقَوِله:  َب الُمتَلَّمِ  بن ربيعة بن ِنزار بن َمعَّدِ بن عدنان، ولُقِّ

ُض َحيَّ ذُبابُهُ  وذاكَ  َرقُ  َزناِبي ُرهُ   أواُن الِعر  سُ  واألز   الُمتَلَّمِ

ُض: واد  باليمامة.  ويُروى: "َطنَّ ذُبابُه"، والِعر 
َسةَ: وهي َكيَّة لََماِس.وَكَواه ا  لُمتَلَّمِ

 والُمالَمَسة: الُمَماسَّة.
ً -والُمالَمَسة  .-أيضا زة والِكسائّي وَخلَف  تُُم النَِّساَء( وهي ِقراءةُ َغيِر َحم   : الُمجاَمعَةُ، ومنه قولُه تعالى: )أو الَمس 

بي فَقَد َوَجَب البَي ُع بَِكذا، عن الُمالَمَسِة، وهَي أن يقولَ  -صلى هللا عليه وسلّم-ونهى رسول هللا  َت ثَو  بََك أو لََمس  َت ثَو  : إذا لََمس 
ِل الجاِهليَِّة، وفيها َغَرر  فلذلَك نُ  ب وال يَن ُظَر إلَيه، وهَي من بُيُوِع أه   ِهَي عنها.وقيل: هي أن يَل ُمَس الَمتَاعَ من وراء الثَّو 

ء  وعلى َمِسي سِ   ه.والتركيب يدل على تََطلُّب َشي 

 لوس

، و ساً. فهو الئس  ولَؤوس  ولَّواس  س: أن يَتَتَبََّع اإلنسان الَحالواِت وغيرها فَيأ ُكل، يُقال: الَس يَلوُس لَو  ُع الالّئِس: الليث: اللَّو  َجم 
. ه  ل  وفاِره  وفُر  ، كباِزل  وبُز  س   لُو 

س  ً -واللَّو  ق.-أيضا  : الذّو 
َدُر  ُس: َمص  تَه بِِلسانَِك في فيَك.وقال ابن ُدَري د: اللَّو  ساً: إذا أَدر  ُسه لَو  َء في فَمي ألُو  ُت الشَّي   لُس 

لّي: -بالضم-واللُّوس   : الطَّعام، قال أبو ِحزام غالُب بن الحاِرث العُك 

ُسهُ  ً  لُو  ُش إن  أراَد َشَماجا سا َخِرشَ   الطَّم  ِس َسن َدِريّاً َهُمو    الدَّم 

 : اللُّق َمة، وقال غيره: هي أقَلُّ ِمَن اللُّق َمة.-بالضم-وقال ابن فاِرس: اللَُّواَسة 
ساً وال لَؤُوساً وال َعالساً وال لََواساً: أي ما ذُق ُت ذََواقاً، قال رؤبة يصف البخيل:   ويقال: ما ذُق ُت َعلُو 

سـا لو تُه لَـؤو  ُسها َدِري سا أو  َسألَت هُ أُخ  هُ لم يَك    أُمُّ

نا وبَنو َضبَّة يقولون:  ُت ولُس  نا  -بضم الالم-لُس  ُت وِلس   .-بكسرها-بمعنى الفتح، وبعُضهم يقوُل: ِلس 
.-رضي هللا عنه-وأبو الس  الُخزاعّي  َود بن َخلَف  ُمه محمد بن األس   : له صحبة، واس 

ء  من التََّطعُّم.  والتركيب يدل على َشي 

 لهس

ة . ِس؛ أو َههَّ ُس: لُغَة  في اللَّح   اللَّه 
ه. ولََهسَ  َصص  ه: لََطعَه ولم يَم  َي أُّمِ  الصَّبيَّ ثَد 

َسة   . -بالضم-ويقال: ما لََك ِعندي لُه  ء  َسة : أي َشي   ولُح 
َراع.  وقال ابن عبّاد: اللَّواِهس: الِخفاف الّسِ

 : القليل من الطَّعام.-بالضم-واللُّهاسة 

ِص  ُس والُمالَهَسة: الُمزاَحَمة على الطَّعام من الِحر  ِرّي: واللَّه   ، قال أبو الغريب النَّص 

 في قَرقَِف الُمـدامِ  وجائذ    القوِم على الطَّعامِ  ُمالِهسُ 

بَ      الِهجاِن الُولَِّه الِهيَامِ  ُشر 

ِب. قَِف النَِّداِم". الجائذُ: العَبّاُب في الشُّر   ويروى: "قَر 
 ويقال: فالن ياُلِهس بني فالن: إذا كان يَغ شى َطعَاَمُهم.

ِدحاُم عليه. وقال ِء واالز   ابن عبّاد: الُمالَهَسة: الُمباَدَرة إلى الشَّي 
 والتركيب يدل على ِجن س  من الطَّعام.



 ليس

، وأصلها لَِيَس  ف، من حيث  -بكسر الياء-لَي َس: َكِلَمةُ نَف ي ، وهَي فعل  ماض  تِثقاالً، ولم تُق لَب أِلفاً ألنَّها ال تَتََصرَّ فُسكَّنَت  اس 
تُ  تُم؛ اس  تُما ولَس  َت ولَس  َف األفعال قولهم: لَس  نحو قوِلَك ع ِملَت بلفظ الماضي للحال، والذي يُدلُّ على أنَّها فعل وإن لم تَتََصّرف تََصرُّ

 َضَرب َت وَضَربتُما وَضَرب تُم.
، قال هللا تعالى: )ألَي َس هللاُ ِبكاف  وُجِعلَت من عواِمل األفعال نحِو "كاَن" وأخواتِها َوحَدها دون أَخواتِها، تقول: ليَس زيد   ِبُمن َطِلق 

ِديَة الِفع ِل وتأكيد النَّف ي. ولكَ  تى(، فالباء ِلتَع  يَِي الَمو  : )ألَي َس ذلك بقاِدر  على أن  يُح  َد َعب َده( وقال َجلَّ وَعزَّ ِخل َها، ألنَّ الُمَؤّكِ  أالّ تُد 
تَغ نى عنه، وألنَّ من األفعال ما يَتَ  تَق ُت إلَي َك.يُس  تَق تَُك واش  ِلَك: اش  ؛ نحو قَو  ّ ِف َجر  ةً بغَي ِر َحر  ةً بحرِف َجر  وَمرَّ  عَّدى َمرَّ

ِسناً ليَس َزي د . ِسناً كاَن َزي د ، وال يجوز أن  تقوَل: ُمح   وال يجوز تقديم َخبَِرها عليها كما جاَز في أَخواتِها، تقوُل: ُمح 
تَث نى بها فيُقال: ج َمها وتَن ِصُب َخبََرها بها، كأنَّك قُلَت: ليس الجائي وقد يُس  ِمُر فيها اس  اَء القوم لَي َس َزيداً؛ كما تقول: إالّ َزي داً، تُض 

ُم لَي َسَك ولَي ِسي، قال:   َزي داً، ولك أن تَقوَل: جاَء القَو 

ي ِس  َعِهد تُ  ُم الِكَراُم لَي ِسي قد  قَومي كعَِدي ِد الطَّ   ذََهَب القَو 

 إال  أنَّ الُمْضَمَر لَْيَسَك ولَْيِسي، قال: 

ر   لَي تَ   نَرى فيه َعِري با ال  هذا الليَل َشه 

شى َرقِي با كِ   إيّاَي وإيّا لَي سَ    وال نَخ 

 ولم يَقُل: لَي َسني ولَي َسِك، وهو جاِئز.
ُت  ها فيقول: لُس  -بكسر الالم-وبعض بَني َضبَّة يقول: ِلس   ُت.، وبعضهم يَُضمُّ

َزةُ، وأُل ِزقَت الالُّم الياء. قال: والدليل على ذلك قول العرب: ائ تِني  به من حيُث وقال الخليل: لَي َس: معناه ال أي َس، فَُطِرَحت الَهم 
فَثَقَُل أي َس ولَي َس، والمعنى من حيث ُهَو وال ُهَو. وقيل: معنى ال أي َس: أي ال ُوِجَد، وقيل: أي س موجود وال أي س ال موجود، 

 عليهم فقالوا: لَي َس.
 وقال الِكسائّي: وُربَّما جاءت لَي َس بمعنى "ال" النََّسِقيَِّة، كقول لَبيد رضي هللا عنه: 

ـِزهِ  وإذا ضاً فـاج  ِزي َت قَر  زي الفَتى لَي َس الَجَمل   إنَّما  ُجو    يَج 

زي الَجَمُل ولَي َس الَجمَ  زي، قال: وُربَّما جاءت  لَي َس بمعنى "ال" التَّب ِرئِة.وقال ِسي بََوي ه: أراَد لَي َس يَج   ُل يَج 
راً: -بالتحريك-ورُجل  أل يَس: أي ُشجاع، بَيُِّن اللَّيَِس  ، قال العّجاج يصف ثَو   ، من قوم  ِلي س 

ِضيٌّ  ذو َوة  ُحَماِرس  ُعر  بائهِ  أل يَسُ   نَخ   َسِخيُّ  عن َحو 

َل.وقال الفّراء: األل يَس: البعير ا  لذي يَحِمُل ما ُحّمِ
 وقال األصمعّي: األل يَس: الذي ال يَب َرح َمن ِزلَه، قال رؤبة: 

سـا ذو مي  النَّب ِل ما كاَن الَمها ُكنُو  ي سا يَر  ِكناِت اللِّ ُجو الُمم    ويَر 

 ويُروى: "ما داَم". وقال آَخر: 

ضى َحيَاءً  تََخالُ  عِ ِلي ساَغَداةَ ال وتَل قاُهم    نَِديَُّهم  َمر  و    رَّ

هُ. وقيل هي البَِطاُء. ِض: إذا قاَمت عليه فَلَم تَب َرح   وقال غيره: إبل  ِلي س  على الَحو 
أُ به فيُقال: هو أل يَُس بُوِرَك فيه.  وقال بعض األعراب: األل يَُس: الدَّيُّوثيُّ الذي ال يَغَار، ويُتََهزَّ

 واألل يَس: األسد، ُوِصَف بذلك ِلَشجاَعتِِه.
 واألل يَس: الَحَسُن الُخلُِق.
لَةُ.-بالتحريك-وقال أبو زيد: اللَّيَُس   : الغَف 

يَاس  ِضعَه.-بالكسر-واللِّ ث الذي ال يَب َرح َمو  ُجل الدَّيُّو   : الرَّ

والً َحَسَن الُخلُِق. ُجُل: إذا كان َحم   وتاَليََس الرَّ
ُت عنه. َمض  ُت عن كذا: أي أغ   وتاَليَس 

 الُماليُِس: البَِطيُء.وقال أبو عمرو: 

 مأس



تَدَّ َحف لُها.  أبو عمرو: مأَسِت النّاقَةُ َحف الً: إذا اش 
ُت على فالن: أي َغِضب ُت.  وَمأس 

لََمة ابن هشام:  َت، قال الُكَمي ت يمدح َمس  َت بين القوم َمأ ساً: أي أف َسد   ومأَس 

تَ  َدُم اآل وال  ِدماًء حاَوَل القوُم َسف َكهـا أَسو    ُسون في الغَّيِ مائسايَع 

اج يمدح عبد الملك بن مروان:   وقال العج 

ِس  ويَع تَلُونَ  قى فَوَق كّلِ َمأ ِس  بالَمأِس   َمن  َمأى في الدَّح    يَر 

َر الَمُؤْوُس في قول رؤبة:  ام. وفُس ِ ائُس والَمؤُوُس والِمْمأُس: النم   وقال اللحياني: الم 

  ساإن  أُبالي َمأ َسَك الَمُؤو   ما

َخة  مقروءة من أراجيز ُرؤبة على ابن دريد. تُه في نُس   بأنَّه مفعول. هكذا َوَجد 
أُس: السَّريع.  وقال ابن عبّاد: الِمم 

تُه. ُت الِجل َد: َعَرك   وَمأس 
ُح: اتََّسَع. وكذلك َمئََس.  وَمأَس الُجر 

 متس

ُي بالَجع ِس. م   الليث: الَمت س: لغة في الَمط ِس وهو الرَّ
تُِسه وقا . -بالكسر-ل ابن دريد: َمتََسه يَم   َمت ساً: إذا أراَغه ِليَن تَِزَعه من نبت  أو غيره، وليس ِبثَبَت 

 مجس

فا على َحّدِ  الَمجوِسيّة: نحلة، والَمجوسّي منسوب إليها، والجميع: الَمجوس. قال أبو علي النَّحوي: الَمجوس واليهود إنَّما ُعّرِ
ع باأللف والالم، ولوال ذلك لم يَُجز  يَهوِدي ّ ويَهود  وَمجو َف الَجم  ، ثمَّ ُعّرِ ، فُجِمعا على قياس َشعيرة  وَشِعير  ِسي ّ وَمجوس 

عاَل كالَحيَّي ِن في  فَتان مؤنَّثَتان، فََجَرتا في كالِمهم َمجرى القَبيلَتَي ن، ولم تُج  باب دخول األلف والالم عليهما ألنهما معرَّ
ُكري َعُجَزه: الصَّرف. وأن َشَد الم َءِم َجّدِ قَتَادة بن الحاِرث اليَش  َر البَيت وللتَّو   رئ القيس َصد 

ً  أصاحَ  نـا ِتعارا كنارِ   تَرى بَريقاً َهبَّ َوه  تَِعُر اس  َس تَس    َمُجو 

َل من داَن بدين المجوس ، وكاَن َرُجالً صغير األُذُنَين كاَن أوَّ ش  ب َمن ج ُكو  بَت هُ  وقال األزهري: هو ُمعَرَّ وَدعا الناَس إلَيه، فَعَرَّ
 العََرب.

َسه: َصيََّره مجوسيّاً، وفي حديث النبّي  ساِنه. وقد ُكتَِب الحديث -صلى هللا عليه وسلّم-وَمجَّ رانِه ويَُمّجِ دانِه ويُنّّصِ : فأبَواهُ يَُهّوِ
 بتمامه في تركيب ف ط ر.
ِسيّاً. َس: صاَر َمُجو   وتََمجَّ

 محس

لُه الَمع س؛ فأُب ِدلَت العَي ُن حاًء.األزهرّي: الَمح    ُس: َدل ُك الِجل ِد وِدبَاُغه، وأص 
َحُس: الدَّبّاغ الحاِذق.  وقال ابن األعرابّي: األم 

 مدس

ساً. ُت األديَم َمد  ل ُك، وقد َمَدس  ُس: الدَّ  ابُن عبّاد: الَمد 

 مدقس



َمق ِس.  أبو ُعبَي َدة: الِمَدق ُس: َمقلوب الّدِ

 مرس

س قواها بَعضها على بعض. والجمع: الَمَرُس، قال أبو ُزبَيد حرملة بن الُمن ِذر الطائّي الَمَرَسة يَت بذلك ِلتََمرُّ : الَحب ل، ُسّمِ
ثي ُغالَمه:   يَر 

ماُح فَال إّما َِ   إالّ للدَّل ِو والَمَرِس  أب كيكَ   تُقَاَرن بَك الِرّ

ْن". وجمع الَمَرِس: أْمراس، قال امرؤ القيس:  أي اْعتََوَرتَْك فقوِرنَْت بها، ويُروى: "تَقَاَرَش" م" و "تُقَرَّ  و "تُقَوَّ

قَت في َمَصاِمها كأنَّ  َراسَ   الثَُريَّا ُعلِّ   َكتّان  إلى ُصّمِ َجن َدلِ  بأم 

ً -والَمَرُس  س: إذا كان يَن َشُب َحب لُها -بالكسر-: مصدر قوِلَك َمِرَسِت البكرة -أيضا بينَها وبيَن القَع ِو،  َمَرساً، وهي بكرة َمُرو 
 قال: 

نا ـَرة  نَـِخـي سُ  ُدر  سُ  ال  وداَرت  بَك  رى وال َمُرو    َضي قَةُ الَمج 

ساً.-أيضاً -ويقال  َرُس َمر  د جانِبَي البكرة؛ يَم   : َمِرَس الَحب ُل: إذا َوقََع في أحَّ
، قا -بفتح الراء-وقال أبو زياد: َمَرس   ض   ل تميم بن أُبَّيِ بن ُمق ِبل: وقال األصمعّي بكسِرها: أر 

تَقَّتِ  جِ من َمرس   واش  َب ذاةَ الُخر  َرعَ  َشقَّ   القُه  َِ  الُمقاِسِم عنه ِمـد  َدِن  الـرَّ

 : وذلك إذا اْستََوت أخالقُهم.-بكسر الراء-ويقال للقوم: ُهم على َمِرٍس واِحٍد وَمِرٍن واِحد 

ب  ورجل َمِرس: شديد الِعالج، بَيُِّن الَمَرِس، و شّي بن َحر  : فََطلََع رجل ّحِذر َمِرس كثر االلِتفات. -رضي هللا عنه-منه حديث َوح 
 وقد ُكتَِب الحديث بتماِمه في تركيب ك ب س.

لَ  َرَس أم  ه أم  ال َخيَر  َس، أيوقال أبو زيد: يقال للرجل اللئيم الذي ال يَن ُظر إلى وجِه صاِحبِه وال يُع طي َخي راً: إنَّه لَيَن ُظُر إلى َوج 
. ء  تَقَلُّ منه َشي  س به أَحد، ألنَّه ُصل ب  ال يُس   فيه وال يَتََمرَّ

قَع تَه وَمَرث تَه بِيَِدَك. تُه في الماء: إذا أن  َر وَمَرد  ُت التَّم   وَمَرس 
ُرُسها: لُغَة  في َمَرثَها؛ أو لُث غَة . بَعَه يَم  بِيُّ إص   وَمَرَس الصَّ

يت: َمَرس تُ  تُها. وقال ابن السّكِ  يَدي بالمنديل: أي َمَسح 
 : أي ذو ِمَراس  شديد.-بالفتح والتشديد-وفحل َمّراس 

 وقال ابن األعرابي: بينَنا وبيَن الماِء ليلَة  َمّراَسة  ال َوتيَرةَ فيها، وهي الّدائبَةُ البعيدة.
روس في الماء أو اللَّبَن أيضاً.  والَمريس: الثَّريد. والتَّمر الَمم 

مَ  فَِعي ل والَمر  َمِريس: أي -بتكرير الفاء والعين-ِري س: الّداِهيَة، ووزنُه فَع  ، وذكره ابن دريد في باب فَع لَِليل. ويُقال: داِهيَة َمر 
 شديدة.

َمِري س: الملس، قال األفَوه:   والَمر 

رُ  فِهِ  والدَّه  َمِري س   ُمغ ِفَرة    ال يَب قَى على َصر    في حاِلق  َمر 

َمرِ   ي س: أي طويل.وعنُق َمر 
َمِري س: الصُّل ب، قال رؤبة:   والَمر 

مَ   َعنِّي الَجِدَل الشَِّخي سـا يَع ِدلُ  سا والَخص    ذا األُبََّهِة الشَُّطو 

لَقَ  َكدُّ  َمِري سـا العدى أخ     َمر 

دَّة. َمِري س من الَمَراَسِة وهي الّشِ تِقاق والَمر   واش 
َمِري س من ا ء.وقال ابن عبّاد: والَمر   ألرض: التي ال يَن بُُت فيها َشي 

 : بَُطي ن  من العََرب، عن ابن دريد.-مصغَّراً -وبنو ُمَري س 
ي َسة  ي ِسّي الُمتََكلِّم.-بتشديد الراء-ومّرِ ُر بن ِغيَاث  المّرِ  : قرية من قُرى صعيد مصر، يُن َسب إليها بِش 

َكد  ن.وقال ابن عبّاد: الِمرِمي ُس: دابّة يقال لها الِكر 
تَان  يت: الماَرس  ب.-بفتح الراء-وقال ابن السّكِ ضى، وهو ُمعَرَّ  : داُر الَمر 

تَه إلى َمجراه، قال:  ُت الَحب َل: إذا أَعد  َرس   وأم 

ِرِس  بِئ سَ  ِرس  أم  ي خِ أم  ِس  بينَ   َمقاُم الشَّ  َحَوامي َخَشبـات  يُبَـّ

   اق عَن ِسِس  على قَع و  وإّما إّما



 بْتَهُ بيَن البَْكَرِة والقَْعِو قُْلَت: أْمَرْستُه، قالَه يعقوب وأنَشَد للُكَمْيت: وكذلك إذا أْنشَ 

ً  َستَأتيُكم نا ِحبالُُكم  ِبُمت َرَعة  ُذَعافـا ِرُسو    التي ال تُم 

َرةِ والقَع ِو والُمَماَرَسة: الُمعالََجة والُمَزاَولَة. وقال ابن ُدَري د:  َرُجل  ُمَماِرس  لألُمور: ُمزاِول  لها. أي ال تُن ِشبونَها إلى البَك 
 قال: وبَنو ُمَماِرس: بطن من العََرب.

ء: أي احتَكَّ به، ومنه حديث النبّي  َس بالشَّي  ُجل بِِدي نِه كما -صلى هللا عليه وسلّم-وتََمرَّ س الرَّ : إنَّ من اق تِراب الّساعة أن يَتََمرَّ
س البعير بالشجرة. قال ابن األع َس البَعيِر؛ أي يَتََمرَّ : هو أن  يَتَلَعََّب بِدي ِنه ويعبَث به تََمرُّ س ِشدَّة االل ِتواء، وقال القُتَبيُّ رابي: التََّمرُّ

وال يُِضرَّ بِديِنه كما يَتََحكَّك البعير بالشجرة، وقال غيره: تََمّرَس الرجل بِِديِنه هو أن يُماِرَس الِفتََن ويَُشادَّها؛ ويخُرَج على إَماِمه فَ 
ماه ولم يُب ِرئ هُ من َجَربِه. ه فيه، كما أنَّ الَجِرَب من اإلبِل إذا تََحكََّك بالشََّجَرة أد   يَن فَع هُ ُغلُوُّ
لّي: شاِعران. س بن فاِلج بن نَِهي ك العُك  س بن عبد الرحمن الصُّحارّي والُمتََمّرِ  والُمتََمّرِ

سَ  تَكَّ به، ِمث ُل تََمرَّ تََرَس به: أي اح    به.وام 
ِش قَُربَت منه بمنزلِة من يَ  ، قال أبو ُذَؤيب الُهَذلّي يصف صائداً وأنَّ ُحُمَر الَوح  ت  ُسُن: أي الجَّ تََرَسِت األل  ء: ويقال: ام  تَكُّ بالشَّي   ح 

نَهُ  تََرَست  بِه فَنَِكر  َن وام  جاءُ   فَنَفَر  ُشعُ  َهو    هاِديَة  وهاد  ُجر 

ِب: إذا تََضاَربوا.وقال ابن دريد: تََماَرَس الق  وُم في الَحر 
َرَس الَحب ُل عن البكرة  تُه إذا زال. َسقََط من -على ان فَعَلَ -وامَّ َرس  تَه إليها، كذا قال، والصَّواب: فأم  : إذا زاَل عن الَمَحالَِة فََرَدد 

تُه. َرس   كتابه فأم 

ة . ء  بِِشدَّة  وقُوَّ ء  ِلَشي  ِة َشي   والتركيب يدل على ُمَضامَّ

 مرقس

قَِسّي: َمنسوب إلى َحي  من َطيِّئ  يقال لهم: بَنو امرؤ القيس. باعّي: َمر   ابن عبّاد في الرَّ
قَس   ر  اآلِمِدّي: َمر  ي ن غير ُمع َجَمة-وقال أبو القاسم الَحَسن بن بِش  : شاِعر ثُمَّ أَحُد  -بفتح الميم والقاف، والّسِ د  ، أَحُد بَني َعتُو  طائيٌّ

؛ ِلعََوِز  بَني ِحيَّي بن لَل  ولَي َس ِبَمف عَل  قَس  فَع  . قال الصَّغاني مؤلِّف هذا الكتاب: َمر  قَس  لَقَب  ، واسمه عبد الرحمن، وَمر  َمع ن 
 تركيب ر ق س.

 مسس

َء  ُت الشَّي  ي سى  -بالكسر-َمِسس  ي صى-أَمسُّه َمّساً وَمِسي ساً وِمّسِ تُه ، هذه هي اللُّغَة الفصيحة، وَحكى -مثال ِخّصِ أبو ُعبَي َدة: َمَسس 
لوَن كسَرتَها إلى الميم، ومنهم َمن  ال -بالضم-أُمسُّه  -بالفتح- ِذفُوَن منه السين األولى؛ ويَُحّوِ َء؛ يَح  ُت الشَّي  . وربَّما قالوا: ِمس 

تُم  تَفَكَُّهون ل ويَت ُرُك الِمي َم على حاِلها َمف توَحة. وهو مثل قوِلِه تعالى: )فََظل  لُه َظِلل تُم، وهو من يَُحوَّ َسر الظاء وتُف تضح، وأص  ( تُك 
 َشَواذِّ التَّخفيف، قال أوس بن َمغ َراَء السَّع دّي: 

نا النا حتى  السَّماَء فَِنل ناها وطالَـُهـم َمس  وي وثَه   يََروا أُُحداً يَه 

الَم تابِـعُـنـا وَكلَّ  الَم يَخ   وُكلُّ   َمن  تَبَِع اإلس    شاناَمن خالََف اإلس 

سُ  ( أي ِمَن الُجنُون، يقال: به َمسٌّ وأل س  ولََمُم، وقد ُمسَّ فهو َمم  .وقوله تعالى: )الذي يَتََخبَُّطه الشَّي طاُن من الَمّسِ س   و 
ب؟ َت َطع م الضَّر  فَش: َجعََل الَمسَّ يَُذاُق، كما يُقال: َكي َف َوَجد  ُت َمسَّ وقوله تعالى: )ُذوقّوا َمسَّ َسقََر(، قال األخ  ، ويقال: َوَجد 

نَب ، وقد ُكتَِب الحدي نَب ، والريح ريُح َزر  جي الَمسُّ َمسُّ أر  ع: َزو  َل ما نالَني منها. وفي حديث أُّمِ َزر  ث بتَماِمه في الُحّمى: أي أوَّ
ِن الُخلُق.  تركيب ز ر ن ب. وَصفَت هُ ِبِلي ِن الجانِِب وُحس 

: إذا كانت بينَُكما قَرابَة  قريبَة.ويقال: بينَُهما َرِحم  ماسَّة : أ  ي قرابَة قَِريبَة. وقد َمسَّت  بَِك َرِحُم فالن 
ة، وقد َمسَّت إليِه الحاجة.  وحاَجة  ماسَّة: أي ُمِهمَّ

وانّي:  بَع العَد  حِ، قال ذو اإلص 
ُس من الماء: الذي بيَن العَذ ِب والِمل   والَمُسو 

سا َعذ بَ   ُكن َت مـاًء ُكـن ـَت ال لَو   الَمذاِق وال َمُسو 

بَع. َل ذي اإلص   وقال الليث: الَمُسوس من الِمياه: ما نالَت ه األيدي، وأن َشَد قَو 
س: ُكلُّ ما َشفى الغَِلي َل؛ ألنَّه َمسَّ ال  غُلَّةَ، وأنشد: وقال َشِمر: الَمُسوس: الذي يََمسُّ الغُلَّةَ فيشفيها. وقال ابن األعرابي: الَمُسو 

سُ َحبَّ  يا   ذا ِري قَتُك الَمُسو 



س  ً -والَمُسو  ُر.-أيضا  : الفاذ  َزه 
َو. س: قرية من قرى َمر   وَمُسو 

َماس، قال رؤبة:  َماس: الخفيف، يقال: قَتَام  َمس   والَمس 

ـعَـاس   وبَلَد   ري َعلَي ِه العَس  َماس   من  يَج    السََّراِب والقَتَاِم الَمس 

 اء.: من أعالم النس-بالضم-وُمسَّة 
 : من أصحاب الحديث.-بفتح الميم-وبُشرى بن َمِسي س 

ُل العََرب: ال َمَساِس  َل ال َمَساِس(، وقد يقال: -مثال قََطامِ -وقَو  : أي ال تََمّس، وقرأ أبو عمرو في الشََّواذِّ وأبو َحي َوةَ: )أن تَقُو 
 َمَساِس في األمر: كَدَراِك ونََزاِل.

َء فََمسَّ  تُه الشَّي  َسس   ه.وأم 
.) ُهنَّ : )تَُماسُّو   والُمَماسَّة: كناية عن الُمباَضعَة، وقََرأَ حمزة والِكسائّي وَخلَف 

.  وقوله تعالى: )ال ِمساَس( بكسر الميم: أي ال أَمسُّ وال أَُمسُّ
، ومنه قوله تعالى: )ِمن  قَب ِل أن  يَتَماّسا(.  وكذلك التََّماسُّ

تِالط ا َماس: اخ  َمَسة والِمس  ِتباُسه، قال: والَمس   ألمِر وال 

َماِس  إن ِرَك في ِمس  َو الماسي فاس طُ   ُكن َت من أم  َك َسط    على أُّمِ

 والتركيب يدل على َجس ِ الشَّْيِء باليد.

 مطس

ة . ساً: إذا َرماها بَِمرَّ ِطُسها َمط   الليث: َمَطَس العَِذَرةَ يَم 
م. ُب كاللَّط   وقال ابن دريد: الَمط س: الضَّر 

 معس

تَها َدل كاً َشِديداً. وفي حديث النبّي ا باغ: إذا َدلَك  ُت الَمنِي ئةَ في الّدِ ل ُك، يقال: َمعَس  : أنَّه -صلى هللا عليه وسلّم-لَمع ُس والَمع ُك: الدَّ
ماَء بنِت ُعَمي س   رأة  من العَ  -رضي هللا عنهما-َمرَّ بأس  عَُس إهاباً لها. وقال األصمعي: بَعَثَِت ام  َرِب بِنتاً إلى جاَرتِها وهي تَم 

تَع ِجلَة، قال عمر بن األ عَُس به َمنِي ئتي؛ فإنِّي أفَِدة : أي ُمس  طيني نَف ساً أو نَف َسي ن أم  ي أع  : تقوُل لَِك أُّمِ  شعث بن لََجإ .فقالت 

ً  حتى سا عَسُ   إذا ما الغَي ُث قال َرج   َمع سا بالماِء الِجَواءَ  يَم 

 صفِة فَْحٍل: وأنشد ابن األعرابي في 

ِرجُ  ِس  يُخ  راءَ   بَي َن النّاِب والضُّرو   الَمعُـوِس  كالَمنِي ئةِ  َحم 

بَاغ. َكة في الّدِ  أراَد ِشق ِشقَةً حمراَء َشبََّهَها بالَمنِيَّة الُمَحرَّ
 وربَّما ُكنَِي بالَمع ِس عن الِجماع.

ح، يقال: َمعََسه مَ  م   ع ساً.وقال ابن دريد: الَمع ُس: الطَّعن بالرَّ
ب: ِمق دام.  ورُجل  َمعّاس  في الَحر 

 وَمعََسه: أي أهانَه.
. : أي لَبَن   وما في النّاقَِة َمع س 

ِله:  تِعاُس في قَو   واالم 

تِعاسـا وصاِحب   تَِعُس ام  السا كأنَّ   يَم  تِِه أح    في جاِل اس 

عَُس األِدي   ُكها عليها كما يُم  تَه من األرض ويَُحّرِ ن اس   ُم.أي يَُمّكِ
. ء   والتركيب يدل على َدل ِك َشي 

 مغس



 الَمغ ُس والَمع ُس: الطَّع ن.
نِه َمغ س    -على ما لم يَُسمَّ فاِعلُه-: أي الِتواء، مثل الَمغ ِص والَمغَِص، وقد ُمِغَس -بالتحريك-وَمغَس   -بالفتح-اللِّحيانّي: في بَط 

يت: يُقاُل إنّي ألِجُد َمغ ساً؛ وال تَقُل َمغَساً َمغَساً بالتحريك. وق -مثال َسِمعَ -َمغ ساً، وَمِغَس   .-بالتحريك-ال ابن السّكِ
، قال رؤبة:   والَمغ ُس: الَجسُّ

ي نُ  ً  والدَّ سـا ُجو  يي هاِجساً َمه  سا َمغ سَ   يُح  نَةَ الَمغُو    الطبيِب الطَّع 

 أي الدَّْين يُْحيي الَهمَّ الُمِهمَّ أي يَِهْيُجه.

 مقحس

، وأنشد على هذه اللغة: أبو عمر الّزاهِ   د: تََمق َحَست  نَف سي وتََمقََّست: إذا َغثَت 

بُرِ  نَف سي   تََمق َحُس من ُسَمانى األق 

 مقس

: موضع عند القاهرة على النِّيل.  َمق س 
تُه. تُه فيه، ِمث ل قََمس  تُه في الماِء َمق ساً: أي َغَطط   وَمقَس 

هِ  هم، وهي وَمقّاس  العائذي: شاِعر، واسمه ُمس  ر بن ُخَزي َمة بن لَُوي بن غاِلب. وقيل له العائذيُّ ألنَّهم عائذَةُ قَُري ش، وعائَذةُ أُمُّ
ع َر كيَف شاء: أي يَقُولُه، يقال: َمقََس  قُُس الّشِ ِس بن قُحافَة. وقيل له َمقّاس ألنَّ َرُجالً قال: هو يَم  ِل ما عائَذة بِنت الِخم  من األك 

 بو ِجل َدة.شاء. وُكن يَتُهُ أ
ً -وَمقّاس    : جبل بالخابور.-أيضا

.-ولَِقَست -بالكسر-وَمِقَست  نَف ُسه   : أي َغثَت 
قُُسها َمق ساً: أي َمأل تُها. بَةَ أم  ُت الِقر   وَمقَس 

ُي.  والَمق س: الَجر 
ّبِ. قيس في الماء: اإلكثاُر في الصَّ ُر. وقال ابن عبّاد: التَّم   والَمق ُس: الَكس 

تأَلَت.وان َمقَسَ  بَة: أي ام   ِت الِقر 
 والُمَماقََسة والُمقَاَمَسة: الُمغَاطَّة في الماء.

تاً ولَتُقاِمُس ُحوتاً: أي تُماِرس الّداِهيَة وتُكاِوح َمن  ال ِقبََل لََك به.  وانََّك لَتُماِقُس ُحو 
. وقال أبو زيد: صاَد أعرابيٌّ هاَمةً فأَكلَها،   فقال: ما هذا؟ فَِقي َل: ُسَمانى، فَغَثَت  نَف ُسه فقال: وتََمقََّست نَف ُسه: َغثَت 

  تََمقَُّس من ُسَمانى األق بُرِ  نَف سي

 ويروى: تََمْقَحُس.

 مكس

ِكُس  لَع في  -بالكسر-َمَكَس في البيع يَم  ساً: إذا َجبى ماالً. وقال ابن دريد: الَمك ُس: َدراِهُم كانت تؤَخذ من باِئعي الّسِ َمك 
 الجاِهِليَّة، قال جابِر بن َحنُي ّ التَّغ لبّي:  األسواق في

َهمِ  وفي  ُكّلِ أسواِق الـِعـراِق اتَـاَوة   وفي ُس ِدر    ُكّلِ ما باعَ امرؤ  َمك 

. وقيل الُمراد منه العَ -صلى هللا عليه وسلّم-وقال َشِمر: الَمك س: النَّق ص، ومنه قول النبّي  ّشار؛ : ال يَدُخُل الجنَّة صاِحُب َمك س 
َدقَة. ُق بعد فََراِغِه ِمَن الصَّ َهم  كان يأُخُذه الُمَصّدِ ُس ِدر   والَمك س الظُّل ُم. وقال ابن األعرابّي: الَمك 

، ومنه حديث النبّي  ُجالِن في البَيع: إذا تََشاّحا. وماَكَس: أي شاحَّ -لجاِبر   -صلى هللا عليه وسلّم-وقال ابن دريد: تََماَكَس الرَّ
تَُك آِلُخذَ َجَملََك. وقد ذُِكَر الحديث بتَماِمه في تركيب ك ي س.-عنه رضي هللا  : أتُرى إنَّما ماَكس 

؛ وذلك أن يَأُخذَ ُكلُّ واِحد  منهما بِناِصيَِة صاِحِبه.  ويقال: دوَن ذلك ِمَكاس  وِعكاس 
؛ وان تِقاص  ِمن الشَّي ِئ.  والتركيب يدل على َجب ي مال 

 ملس



: ِسر ثاَلثاً َمل ساً. وقد ُكتَِب الحديث بتَماِمه في تركيب خ ل -صلى هللا عليه وسلّم-ُق الشديد، ومنه حديث النبّي الَمل ُس: السَّو  
 س. قال: 

دي لَسُ  َعه    بأُظعاِن الَكتُوِم تُم 

ِرد وُكلِّ  عى والَمو  َل اإلِبِل في الَمر  .وقال أبو زيد: الَملوس ِمن اإلِبل: الِمع ناق التي تراها أوَّ   َمِسي ر 
َطل:  تَلََط الظَّالم، قال األخ   ويقال: أتَي تُه َملََس الظَّالم وَملََث الظَّالِم: أي حيَن اخ 

باِب َخيَاال َملَسَ   َعي نُك أم  َرأي َت بِواِسـط   َكذَبَت كَ    الظَّالِم من الرَّ

َعتِها.: أي تََملَُّس وتَمضي ال يَع لَُق بها شَ -مثال َجفَلى-وناقَة  َملَسى  ء  من ُسر   ي 
َدةَ: أي تَتََملَّ  -أيضاً  -ويقال َدةَ: أي قد ان َملََس من األمِر ال لَهُ وال َعلَي ه، يقال: أبيعَُك الَملَسى ال ُعه  ُس وتَتَفَلَُّت في البَي ع: َملَسى ال ُعه 

. ِجَع إلَيَّ  فال تَر 
يَي   لُُسه َمل ساً: إذا َسلَل َت ُخص  ُت الَكب َش أم  .وَملَس  لوس   ِه بعُروِقِهما، يقال: َصبِيٌّ َمم 

َسة: ِضدَّ الُخُشونَة، وقد َملََس وَملَُس.  والَمالَسة والُملُو 
لُُسني. ُجُل بِِلسانِه يَم   وقال ابن عبّاد: َملََسني الرَّ

لَُس.  وَشي ُئ أم 
ر، و لَس: الصحيح الظَّه  لَِس ما القى الدَّبُِر. األم  ِتماِم وفي الَمثَل: هاَن على األم  َرب في سوء اه  ُره، يَض  الدَّبِر: الذي قد َدِبَر َظه 

ُجِل بَِشأ ِن صاِحبِه.  الرَّ
لَُس: إذا كاَن ُمت ِعباً َشديداً، قال:  س  أم   ويقال: ِخم 

لَسا يَِسي رُ  ساً أم  ُم ِخم    فيها القَو 

 ْجِم يصف اْمَرأةً: ويقال للَخمر: َمْلَساُء: إذا كانَْت َسِلَسةً في الَحْلِق، قال أبو النَّ 

َر ِمن ُزالِلها تَس قي دَ   األراَك النَّض   الفُراتِيَِّة في قِـالِلـهـا بَر 

ياِلهـا الَمل َساِء ِمن بالقهوةِ     ِجر 

 والُملَي َساُء: بين الَمغ ِرِب والعَتََمة.
َرهُ أن  تَُزوَرني في الُملَي َساء، قال: ِلَم؟ قال: وقال ابن األنبارّي: الُملَي َساء: نصف النهار، قال: وقال َرُجل من العََرب ِلرَ  : أك  ُجل 

ت  الغََداُء ولم يَُهيَِّأ العََشاُء.  ألنَّه يُفَّوِ
ُف النَّهاِر أيضاً.  وقال أبو عمرو: الُملَي َساء: شهر َصفَر. وهو نِص 
تاِء وهو َوق   فَِريَِّة والّشِ ر  بيَن الصَّ  ت  تَن قَِطُع فيه الِمي َرة، وأن َشد لَزي د بن َكث َوة: وقال األصمعّي: الُملَي َساء: َشه 

ُم الّساِهـِريَّةَ بَـع ـَدمـا أفِي نا َكبُ  بَدا  تَُسو    لَك من شهِر الُملَي َساء َكو 

ي َب في هذا الَوق ِت وال ِمي َرةَ.  يقول أتَع ِرُض علينا الّطِ
َساء  ُض. من -ويقال: الَمل َساء-وقال ابن عبّاد: الُملَي   األلبان: الحاِمض الذي يَُشجُّ به الَمح 

ِن ُمَري َراء.  والُملَي َساء: الذي يكون في الطَّعام، بَِوز 
لََس: أي في لَي لَة  َشديَدة . لَةَ ابِن أم   قال: وباَت فالن  لَي 

تَلََط الظَّالُم. لُهم: أتَي تُه َملََس الظَّالِم وَملََث الظَّالِم: أي حيَن اخ   وقَو 
ِلي ُس واإل ِة ياَء  -بالكسر-م  مَّ ء  من النّبات، وَحذََف ذو الرُّ ِلي َسةُ: واِحُد األماِلي س وهَي الَمَهاِمهُ ليَس بها َشي  وزاد ابن عبّاد: اإلم 

 األماِلي س ِلحاَجتِِه فقال: 

ّ وداِحـس   أقولُ  لى بَي َن بَـم    فقد أق َوت  عليك األماِلسُ  أِجّدي  ِلعَج 

ا ى اإلْمِلْيَس َمِلْيساً: ويقال: ُرم  ، كأنَّه َمنسوب إليه. وقال أبو ُزبَيد وَسم   ن إْمِلْيِسيٌّ

موا فإيّاُكم َق واس  ماة    وهذا الِعر   َمِلـي سُ  َمآِخُذها ِلَمو 

 : من األعالم.-مصغَّراً -وُملَي س  
ُض.-بالفتح والتشديد-والَمالَّسة   : التي تَُسّوى بها األر 

ّجاج: مَ  لََم.وقال الزَّ لََس: إذا أظ   لََس اللَّي ُل وأم 
فُها. لََست  شاتَُك: إذا َسقََط ُصو   وقال ابن عبّاد: أم 

ِلي سا: إذا لَيَّن تَه. َء تَم  ُت الشَّي   وَملَّس 
ء  السَّ الشَّي  َهامَّ -وام  ِر  -مثال اد  لََس وان َملََس من األم  ً -فَتََملََّس وامَّ  : إذا أف لََت منه.-أيضا

تُِطَف. وقال ابن تُِلَس بََصُره: إذا اخ   دريد: ام 
لُه الثّاُء. . وأّما َملَُس الظَّالِم فَِمن  باِب اإلب دال وأص  لََق به َشي ئ  ء  وأالّ يَع  د في َشي   والتركيب يدل على تََجرُّ



 ممس

َمر الباِهلّيِ يَِصف َمَهاةً:   األزهرّي في قول عمرو بن أح 

داِفه تَُطاِيحُ  َسةَ الشََّررُ  َكما  ا ُصعُداالطَّلَّ عن أر    تََطايََح عن ماُمو 

َمرَ  ُف في َغي ِر ِشع ِر ابِن أح  ، وكاَن فَصيحاً. قال: ماُموَسة: أراد بها النّار، وهي َمع ِرفَة ِعن َده ال تَن َصِرف، قال: ولم يُوَجد هذا الَحر 
َهِرّي في تركيب م س س. قال الصغّاني  ِرها هذه ِحكايَة ما قالَه األز  ِضُع ِذك  موَزة فَمو  مؤلِّف هذا الكتاب: فإِن  كانت  َغي َر َمه 

ِة: تركيب أ م س، والذي في ِشع ِرِه: "عن أعطافِها" و "في الماموَسِة". وقيل: الماموَسةُ الفاَلَةُ، ويُروى: المابُوَسِة. وقال ذو الرُّ  مَّ
َسةَ. : عن ماُسو  ياديُّ  أن َشَدني الّزِ

ِضع النار.وقال ابن عبّاد: ا  لماُموُس: الناُر، وقيَل َمو 
قاء، ذََكَرُهما في تركيب م س س أيضاً، والَكالُم فيما قال ابُن عبّاد كالكالم فيم َسة من النِّساء: الَحمقاء الَخر  ا قال قال: والماُمو 

َهرّي.  األز 

 منس

 : النَّشاُط.-بالتحريك-ابن األعرابّي: الَمنَُس 
. :-بالفَت ح-والَمن َسةُ  ء   الَمسَّةُ من ُكّلِ َشي 

 موس

تُه. ، وقال ابُن فاِرس: ال أدري ما ِصحَّ تِِه نََظر  س: َحل ُق الشَّعَِر، وقيل: في ِصحَّ  الَمو 
سى فُع لى م سًى. قال األزهري: َجعََل ُمو  ن ُمو  لَُق بها، قال: وبعُضهم يُنَّوِ سى التي يُح  ُس: تأِسي ُس الُمو  س، ن الَمو  وقال الليث: الَمو 

سى َجديدة، وهي فُعلى عن الكسائ يت: يقال هذه ُمو  ل. وقال ابن السّكِ ّيِ، والميم أصليّة على قوِله، وال يَجوز تَن ِوينُه على هذا القَو 
َسي ُت رأ َسه: إذا َحلَق تَه بالمُ  ؛ ِمن  أو  وسى. قال يعقوب: قال: األَُموّي: هو ُمذَكَّر  ال َغي َر، يقال: هذا ُموسًى كما تَرى، وهو ُمف عَل 

َرةً من ال قاء لّما َرمى إليه خاِلد بَد  َجم يهجو خاِلد بن َعتّاب بن َور  سى، وهو ِلزياد  األع  دَّراهم وقال وأنَشَدنا الفّراء في تأنيث الُمو 
ِرها. َق بَظ  سى َجَرت  فَو   له ماِزحاً: فإِن تَُكِن الُمو 

سى النَّبيُّ  ؛ لحاِل التّابُوِت والماِء.  -هصلوات هللا علي-وقال الليث: ُمو  ؛ و"سا" َشَجر  " ماء  يقال: اشتِقاقُه من الماء والشََّجِر، ف"ُمو 
، وذلك أنَّ الياَء فيه زائدة ، كذا قال الِكَسائّي. ِسيٌّ بَةُ إليه ُمو  َب. وقال ابن فاِرس: النّس   وهو ِعب َرانيٌّ ُعّرِ

غيُر مُ  يت في كتاب التصغير: تَص  سى فُع لى، وإن ِشئَت قُل َت ُمَوي ِسي  -اسُم رُجل-وسى وقال ابن السّكِ بكسر -: ُمَوي سى، كأنَّ ُمو 
نَة َجميٌّ َمع ِرفَة . َوَصَرف َت -السين وإس كان الياء غير ُمنَوَّ َل ألنّه أع  ِرِف األوَّ . وتقول في النَِّكَرة: هذا ُمَوي ِسي  وُمَوي س  آَخُر، فلم تص 

سًى، وُمَوي س   الثانَي ألنَّه نَِكَرة، ُرها ُمَوي ِسيةً فيمن قال: هذه َمو  سى الَحِدي ِد فَتَُصغِّ . قال: فأّما ُمو  غير: ُمف عَل  وموسى في هذا التَّص 
ِليَّة. سى، قال: وهي تَُذكَُّر وتُؤنَُّث، وهي من الِفع ِل ُمف عَل  والياُء أص   فيمن قال: هذه ُمو 

 هو الذي ال يَن فَُع فيه الِعتاب، وقيل: هو الَخفيف الَطيّاش.: و-مثال مال  -وقال غيره: رُجل  ماس  
يه: األلمَ  ةُ تَُسّمِ َجِد، والعامَّ بَر  مِة، وهو َمع دود  في الَجواِهر كالياقُوِت والزَّ  اَس.والَماُس: َحَجر  من األحجار الُمتَقَّوِ

 ُب الَخّطِ الَمليحِ الصَّحيح.البغداِدّي: صاحِ  -بالفتح والتشديد-والعَبّاس بن أحمد بن أبي َمّواس 
ِمين.-ُمَصغّراً -وُمَوي س  ران أَحُد الُمتََكلِّ  : هو ُمَوي س بن ِعم 

لِ  ُسُط ماَء الفَح  َمَكِة يَم  ِخَل الّراعي يَدهُ في َرِحِم النّاقة أو الرَّ س: لُغة في الَمس يِ: وهو أن  يُد  ِتآلماً  وقال الليث: الَمو  من َرِحِمها. اس 
ِل  ِمَل له.للفَح   وَكراِهيَةَ أن  تح 

 ميس

تُر، يقال: ماَس يَِمي ُس َمي ساً وميَساناً، قال لَقيط بن ُزراَرة:    الَمي س والَميََساُن: التَّبَخ 

تَنوسُ  يا سُ  إذا  لَي َت ِشع ري اليَوَم َدخ  َمو   أتاها الَخبَُر الَمر 

ِلقُ  َن أم  تَـِمـي سُ  أتح  سُ  هابَل  تَِمي ُس إنَّ  ال  القُُرو   َعـُرو 

 فهو مائِس وَميُوس وَمي اس، قال رؤبة يصف الغواني: 



واس   ِمث لُ  ِويُرُهنَّ أط  فَلُ   الدُّمى تَص   َمـيّاس   العَي ِش ِرفَلٌّ  وِمر 

ً -وقال رؤبة   يَْذُكُر ِكبََره وَهَرَمه:  -أيضا

ُدوا سا أح  بُِط العَُرو  تَحي القُّراَء أن  أِمي سا ال  الُمنى وأغ   أس 

ِسبُ  عَِة الَخِمي سا أح  َم الُجم      يَو 

داء  ُرُج َمي ساً. وقد ُكتَِب الحديث بتمامه في تركيب ق ي س.-رضي هللا عنه-وفي حديث أبي الدَّر  ُخُل قَي ساً وتَخ   : تَد 
يِِه ميََساناً. َدِجِه في َمش   والَجَمُل ُربَّما ماَس ِبَهو 

تَُم الِغنى.وفي الَمثَل: إنَّ الغَنِيَّ الطويَل ا  لذَّي ِل َميّاس. أي ال يَق دُر أن يَك 
ً -وَميّاس  َمر الباهلّي: -أيضا ء  أَحِد بَني قُتَي بَة قال فيه عمرو بن أح   : فََرس  َشقيِق بن َجز 

 تَلَبَّبـا َميّاس  إذا ما وفاِرسَ   لَك أن  تَل قى ابَن ِهن د  منِية   َمنى

 َمنى: قَدََّر.
ً -والَميّاس  َملة بن المنذر الّطائيّ : -أيضا تِراثِه ِبَمن يَل قاه، قال أبو ُزبَي د َحر  تَر؛ ِلِقلَِّة اك  يَِته، ويَتَبَخ  يصف  األَسد الذي يختال في ِمش 
 األَسد: 

ُجِلهم يَِمي سُ  تَقَّرى  أن  َرآُهم قد تَـدانَـوا فَلَّما َل أر    َحو 

أً. وَماَس هللاُ فيهم الَمَرَض يَِمي ُسه: أي َكثََّره فيهم.وقال ابن األعرابّي: ماَس يَِمي ُس َمي ساً: إذا  َسأ َمس   َمَجَن، ِمث ُل َمَسأ يَم 
؛ من بَني حاِرثَة بن َجنَاب ؛ أُمُّ يَِزي َد بن ُمعَاِويَة: من التّابِِعيّات. َدل بن أُنَي ف   وَميسون بنت بَح 

ِه من الغِ   ل ماِن.والَمي سون: الَحَسن  القَّدِ الَحَسُن الَوج 
ُمها َمي ُسوُن. بّاُء الَمِلَكة: اس   والزَّ

زاء؛ عن ابن ُدَري د. وقال أبو عمرو: الَميَاِسيُن: النجوم الزاِهَرة.  والَمي َسان: من نجوم الَجو 
َرة وواِسط، فُتَِحُت في ِخالفَِة ُعَمَر  َرة َمش هورة بيَن البَص  لَةَ ، وَوالّها النُّعما-رضي هللا عنه-وَمي سان: ُكو  ن بن َعِدّيِ بن نَض 

 ، ولم يَُولَّ أَحداً من بَني َعِدي ّ غيَره ِواليَة قَطُّ، ِلما كاَن يَع لَُم من َصالِحه.-رضي هللا عنه-العََدِويَّ 
َرأتَه على الُخروجِ إلى َمي ساَن فأبَت عليه، فََكتََب إلَي ها:   وأراَد النُّعماُن ام 

ناَء أنَّ حَ  أال لَـهـاَهل  أتى الَحس   يُس قى في ُزجاج  وَحن تَمِ  بَِمي َسانَ   ِلي 

يَة   إذا ِف َمن ِسمِ  وَصنّاَجة    ِشئ َت َغنَّت ني َدَهـاقِـيُن قَـر  ذُو على َحر    تَج 

ِقنـي فإن بَِر اس  ـمِ  وال  ُكن ُت نَد ماني فباألك  غَِر الُمتَثَـلِّ ِقني باألص   تَس 

مـنـيَن يَُسـ لَعَلَّ  ُؤهُ أِمي َر المـؤ  َسقِ  تَنَاُدُمنا  و  مِ  في الَجو   الُمتَـَهـّدِ

فََكتََب إلَيه: بسم هللا الرحمن الرحيم، حم، تنزيل الِكتاِب من هللا العَزيِز العَِليم، غاِفِر الذَّن ِب  -رضي هللا عنه-فَبَلََغ ذِلَك ُعَمَر 
ِل ال إلهَ إالّ هو. أ ِب َشديِد الِعقاِب ذي الطَّو  لَُك: وقابِِل التَّو   ّما بَع ُد: فقد بَلَغَني قَو 

ُؤهُ  لَعَلَّ  منيَن يَُسـو  مِ  تَنَاُدُمنا  أِمي َر المؤ  َسِق الُمتََهّدِ   في الَجو 

لُ  ، وما كاَن إالّ فَض  ء  تُهُ، وما  ِشع ر  َوجَ وأي ُم هللِا لقد ساءني ذلك وقد َعَزل تَُك. فَلَّما قَِدَم عليه سألَه فقال: وهللِا ما كاَن ِمن ذلك َشي  د 
 َشِرب تُها قَطُّ. فقال: أُظنُّ ذاَك، ولكن ال تَع َمَل لي على َعَمل  أبَداً.

؛ على التغيير. قال العّجاج:  ِل، وَمي َسنانيٌّ ؛ على األص  بَةُ إلى َمي ساَن: َمي َسانيٌّ  والنّس 

داً  قَـسـا َخو  ً   تََخاُل َري َطها الُمَدم   الـهـا ُمـَمـيَّسـ وَمي َسنانـيّا

َعسا أُل بِسَ  َري  أو  صاً بَي َن َظه      ِدع 

َرأة  َمي َسانَة ، وقيل: َمي َساُن وَمي سى. تِر، وام  : أي ُمتَبَخ  َسان   وقال ابن عبّاد: َرُجل  َمي 
ِر: َمي ساُن.  قال: ويقال ِللَي لَِة البَد 

َكبيِ الَهق عَِة: َمي َساُن.  ويقال ألَحِد َكو 

ي نََورّي: ا بََرني بَع ُض أع راِب ُعَماَن وقال الّدِ ِدُن الَمي ِس -لَمي ُس: أخ  ، َشبِيه  في نَبَاتِه وَوَرقِه  -وُعَماُن َمع  فقال: شجر الَمي ِس ِعظام 
ِس، ويَغ لُُظ حتّى تُتََّخذُ منه الم َودَّ فََصاَر كاآلبَنُو  ِف، فإذا قَُدَم اس  د الواِسعة، وتَتََّخذ وائِ بالغََرِب، وإذا كاَن شابّاً فهو أب يَض  الَجو 

حاُل، قال العّجاج يصف اإلبل:   منه الّرِ

َزعُّـلِ  يَن تُق نَ  ِم من الـتَـّ ةِ   بالقَو  َخـيُّلِ  وِهزَّ  الِمَراحِ والتَـّ

ِحلِ  َمي سَ      ُعَماَن وِرحاَل اإلس 

 يصف اإلبل:  -رضي هللا عنه-وقال ُحَمْيد بن ثَور الِهاللي  



ب   َمرُ  بََراِذُعها وَمي س   َشبِعَت    وُل ِحبالهاإذا َغِرثَت  فُضُ  ُصه   أح 

فَةَ  ساً. وفي حديث َطه  ي ّ يُغ َرُس َغر  َودَّ بَع ُد. قال: والَمي س ِريفيٌّ وليس بِبَّرِ َرةِ ألنَّه لم يَس  ِدّي فََوَصفَهُ بالُحم  -بن أبي ُزَهي ر النَّه 
ري-رضي هللا عنه واِر الَمي ِس. وقد ُكتَِب الحديث بِتَماِمِه في تركيب و ط ء. وقال ذو  : أتَي ناَك يا َرسوَل هللِا ِمن َغو  تَِهاَمةَ بأك 

ة:  مَّ  الرُّ

واَت ِمن إيغاِلِهـنَّ بِـنـا كأنَّ  واُت الفَراِري جِ  أواِخرِ   أص    الَمي ِس أص 

اخ  : أي كأنَّ أصواَت أواِخِر الَمْيِس من ايغاِلِهنَّ بنا أصوات الفَراريج. وقال الشمَّ

  َمي س  بََراها إس كاف   وُشع بَتَا

ي نََورّي: الَمي ُس  ً -وقال الّدِ بََرني بذلك بعض أهِل -أيضا ع. أخ  ب  من الُكُروم ينهض على ساق  بعض النهوض، ثمَّ يَتَفَرَّ : َضر 
بََرني أنَّه قد رآه بالطائِفِ  َج من أرض الجزيرة، قال: وأخ  ُض َسُرو  بِي ُب الذي يَُسّمى الَمي س، الَمع ِرفة، وَمع ِدنُه أر  ، وإليه يُن َسُب الزَّ

 قال: وأخبََرني أنَّ للَمي ِس ثََمَرة  في ِخل قَِة اإلّجاَصِة الصَّغيرة.
ك. ئب؛ ألنَّه يَِمي ُس أي يَتََحرَّ  وقال ابن دريد: الَميّاس: الذِّ

َر قوُل العَّجاج:  يِي ُل. وفُّسِ يِي ُس: التَّذ   والتَّم 

ً وَمي َسنانِيّ    لها ُمَميَّسا ا

.  بالُمَذيَِّل؛ أي له ذَي ل 
تََر؛ ِمث ُل ماَس، قال:   وتََميََّس: أي تَبَخ 

تَزي وإنّي شي  لَِمن  قُن عَانِها ِحي َن اع    بِِه نحَو الَوغى أتََميَّسُ  وأم 

 والتَّركيُب يَُدلُّ على الَمياَلن.

 نبرس

باح.  النِّب َراس: الِمص 
نان: ِنب   ِلد الُخناعّي ويقال للّسِ ر-راس، قال مالك بن ُخَوي   يصف األسد:  -ويُروى ألبي ذَُؤيب الُهذَلّي في ِروايَة أبي نَص 

ب  أظاِفُرهُ  َصع بُ  بُو  قَي ِن نِب راسُ  ُمواثِب    البَِديَهِة َمش  د  َرُت الّشِ   أه 

تِه وَمضائه. وقال تميم بن أُبَ   ي بن ُمْقبٍِل: ويُروى: "جس اس"، أي كأنَّه ِسناٌن في ِحدَّ

لوِب ِمئ َزُرها قَل   َطِل الَمس   الفَواِرِس لَّما راَث هـاِدي هـا يومَ   الب نَِة األخ 

تُ   َردَّ? تَغ ِلُب عنها إذ  تُنـادي هـا ما  سـائلَـهـا إالّ بِـواِحـَدة   ولَس 

روراً  َحدَّ   َردَّها الَخي ُل تَع دو وهي خافَِضة   إذ    اِحيهـانَوَ  النَّباِري ِس َمط 

ا قول جرير:   وأم 

ِمعَة   َهل   َوة  من ِجباِل الثَّل جِ ُمس  لَ   َدع  ً  أه  بـاِري ِس  اإلياِد وَحيّا  بالنَـّ

 فالنَّباِرْيُس: ِشبَاٌك ِلبَني ُكلَْيٍب؛ وهي األْبآُر الُمتَقاِربة.

 نبس

تَ -بالكسر-النَّب ُس: التََّكلُّم، يقال: نَبََس يَن ِبُس   ع َمل في النَّف يِ، وأنَشَد ابن دريد: ، وأكثَر ما يُس 

ِلها ال تَن بِسُ  وإذا   تَُشدُّ ِبَرح 

َرعَ، ذََكَره في اإلثبات. ُجُل: إذا تََكلََّم فأس   وقال أبو عمرو: نَبََس الرَّ
ِه: أي عابُِسه َكِري ُهه، قال ابن فاِرس: فيِه نََظر.  ورجل أن بَُس الَوج 

 : النّاِطقون.-بضّمتَين- وقال ابن األعرابّي: النُّبُسُ 
ً -والنُّبُُس  ِرعون.-أيضا  : الُمس 



َرعَ. " زائدة، واألصل نَبََس: أي أس  ي ن األولى في "ِسن بِس   وقال أبو ُعَمر الزاِهد: الّسِ
ك.  وقال ابن عبّاد: النَّب ُس: الَحَرَكة، والنابِس: الُمتََحّرِ

أنّه قال: إنَّ أهل الناِر  -رضي هللا عنهما-. وفي حديث عبد هللا بن عمرو -بالضم-ب َسة وقال ابن دريد: ما َسِمع ُت للقوِم نَب ساً وال نُ 
ُعوَن ربَُّهم ِمث َل الدُّنيا عوَن يا ماِلُك؛ فَيََدُعهم ربّهم أربعين عاماً ثُمَّ يََردُّ عليهم: إنَّكم ماِكثوَن، فَيَد  فَيَُردُّ َعلَي ِهم: اخسئوا فيها وال  لَيَد 

فير وإالّ الشَّهيق.تَُكلِّمو  ِن، فما يَن بُِسوَن عنَد ذلك، ما هَو إالّ الزَّ
ُت السَِّريَّ بن عبِد هللا فلم يَن بِس ُرؤبَة.  وعن َمروان بن أبي َحف َصة أنَّه قال: أن َشد 

 نجس

ُس: ضدُّ الطاِهر، والنَّجاَسة: ِضد الطَّهار ُس والنِّج  (، النََّجُس والنَِّجُس والنَُّجُس والنَّج  ِركوَن نََجس  ة، قال هللا تعالى: )إنَّما الُمش 
، وقرأ الَحَسن بن ِعمران ونُبَي ح وأبو وا ( مثال َكتِف  س( بِسكون الجيم مع فَت َحة النون، وقرأَ الضَّّحاك: )نَِجس  ِقد وقُِرَئ )نَج 

. س  ( مثال ِرج  س   والَجّراح وابُن قَُطي ب: )نِج 
. وكان النبي وقال الفّراء: إذا قالُوهُ َمَع  س  س  ِنج  ِس أت بَعوهُ إياه وقالوا: ِرج  ج  إذا َدَخَل الَخالَء قال: اللُهمَّ  -صلى هللا عليه وسلّم-الّرِ

جيم. بِِث الشَّي طان الرَّ ِس الَخبيِث الُمخ  ِس النِج   إنّي أعوذُ بَك من الِرج 
َمعُ -وقد نَِجَس يَن َجُس  ُرمُ مثا-ونَُجَس يَن ُجُس  -مثال َسِمَع يَس   .-ل َكُرَم يَك 

تَين-وقال ابن األعرابّي: النُُّجُس  ن.-بضمَّ ُدو   : الُمعَقِّ
: إذا كاَن ال يُب َرأُ ِمنه، قال:   وداء  ناِجس  ونَِجي س 

  بِِه أعيا األِطبَّة ناِجسُ  وداء  

 :  وقال ساِعَدة بن ُجؤيَّة الُهذَلي 

سَ   الّشباَب ِرداء  َمـن  يَِزن  تَـَرهُ  إنَّ  تَِشمِ  ىيُك   الَجماَل ويُف نِد  َغي َر ُمح 

ءِ   داء  نَِجي س  ال ِشفـاَء لـهُ  والشَّي بُ    كاَن َصِحيحاً صائَب القَُحمِ  للَمر 

َمع وقُل َت: َرُجل  نَجَ  -بفَتِحها-ثَنَّي َت وَجَمع َت، وإذا قُل َت: نََجس   -بكسر الجيم-وإذا قُل َت: َرُجل  نَِجس   س  وَرُجالِن لم تُثَّنِ ولم تَج 
.  نََجس  وِرجال  نََجس  وامرأة  نََجس  ونِساء  نََجس 
َسه تَن ِجي ساً. ومنه حديث النبّي  ء  إالّ ما َغيََّر َطع َمه أو -صلى هللا عليه وسلّم-ويقال: أن َجَسه ونَجَّ ُسه َشي  : إنَّ الماَء َطهور  ال يُنَّجِ

نَه أو ِري َحه.  لَو 
ء   تى، والتَّن ِجي ُس: َشي  قَِة الحائِض وِعظاِم الَمو  عُ الِجّنِ به؛ وهَو القَذَُر؛ نحَو ِخر  كانَِت العََرُب تَف عَلُه على الذي يَُخاُف عليِه َولُو 

ِد  ف بن ُسو  َوَد بن َحِري د بن َحيِّيِ بن َعو  ِرّي واسُمه شأُس بن نَهار بن أس  ُق النُّك  َرة بن بن ُعذ  وهذا من أفعال العََرِب، قال الُمَمزَّ
َرة بن لَُكي ز بن أف صى بن عبد القيس:   ُمنَبِّه بن نُك 

ً  ولو سُ  وَعلَّقَ   أنَّ ِعن دي حاِزيَي ِن وراِعبا   أن جاساً َعلَيَّ الُمنَّجِ

اج:   وقال العج 

َمسا ولم َسةً أِلح  سا وال  يََهب َن ُحم    أخا َعق د  وال ُمنَّجِ

 وقال آَخُر: 

داَن أ ولو دُ  أن جاسـاً َعـلَـيَّ  وَعلَّقَ   و في َعطالَة  ُكن ُت في ُغم   يَُهـو 

ه نَقَْلتُ -وقال األزهري    : قال َحس ان: -ومن َخط ِ

ـس   وحاِزيَة   بَة  وُمـنـّجِ قِها لم تََشدَّدِ  وطاِرقَة    َمل بُو    في َطر 

لَب في شِ -رضي هللا عنه-ولم أِجد البَي َت في ِشع ِر َحّسان بن ثابِت  ن اسُمه حّسان.، فَل يُط   ع ر َغيِره ِممَّ
َسة. وقال ثعلَب: قلُت البِن األعرابّي: ِلَم قِي َل ِللمُ  س  وهو وقال ابن األعرابّي: وِمن  العادات التَِّميميَّة والُجل بَة والُمنَجَّ ِذ ُمنَّجِ عَوَّ

َج به من النََّجاَسة، كما مأخوذ ِمن  النَّجاَسة؟ فقال: للعََرِب أف عال  تُخاِلُف معاِنيها ألفاَظها، يُقا ُس إذا فَعََل ِفع الً تََحرَّ ل: فاُلن يَتَتَجَّ
بِ  ُرُج بِه من اإلثم والَحَرجِ والِحن ِث والُحو  ُب إذا فَعََل فِعالً يَخ  ُج ويَتََحنَُّث ويَتََحوَّ  .يقال: يَتَاثَُّم ويَتََحرَّ

ُس الثّوب: إذا أصابَت هُ نَجاَسة .  ويقال: تَنَجَّ
 ب يدل على ِخالِف الطَّهاَرة.والتركي

 نحس



ِلم. ُس: األمر الُمظ   ابن عبّاد: النَّح 
َرة. تَري والُزه  ي خ، والسُّع َداِن: الُمش  َساِن: ُزَحل والِمّرِ  والنَّح 

 ويقال ثالُث ليال  الالّتي يقال لَُهنَّ الظُّلَُم: النُّحُس. ويقال: أيّام  نَِحي َسة ، كما يقال: أيام  َسِعي َدة.
( بالتَّ  م  نَِحس  (، وقََرأَ الَحَسن البصرّي: )في يَو  ّ تَِمر  س  ُمس  ِم نَح  ُس: ِضدُّ السَّع ِد، قال هللا تعالى: )في يَو  ن ويِن وكسر الحاء، والنَّح 

فَِة واإلضافَِة والحاء َمك سورة. وقََرأَ قُّراُء الكوفة وا ؛ على الّصِ ِم نَِحس  م  نَِحس  ويَو  ( وعنه أيضاً: يَو  لشَّاِم ويَِزي ُد: )في أيّام  نَِحَسات 
 بكسر الحاء؛ والباقوَن بُسُكونها.

ء   فهو نَِحس  أيضاً، قال:  -بالكسر-وقد نَِحَس الشَّي 

َوتَـهـم أب ِلغ   ماً أنَّ إخ  ً   ُجذاماً ولَخ  ُرُهم نَِحس   َطيّا م  نَص  َراَء قَو    وبَه 

 ومنه قيل: أيّام  نَِحسات.
ً -ونَُحَس  ُمهم أو حالُهم. -أيضا ، أي نَُحَس يَو  َرة: "من  نار  ونَُحَس" على أنَّه ِفع ل  ماض  ، ومنه قراءة عبد الّرحمن بن أبي بَك  ّمِ  بالضَّ

َمَر الباهلّي:  ساً، قال عمرو بن أح  : نَح  ي َح الباِرَدة إذا َدبََرت  ي الّرِ  والعََرب تَُسّمِ

س   كأنَّ  الال َشِفي فهـا تُِحي لُ   ُسالفَةَ ُعِرَضت ِلنَح   الـزُّ

ُب عليها. ويقال: عام  ناِحس  ونَِحي س   ُس: الغُباُر في أقطار السَّماء إذا َعَكَف الَجد  . ويقال: هاَج -َزَعموا-وقال ابن دريد: النَّح 
ُس: أي الغُباُر، قال:   النَّح 

س  ذو َعثَانِي َن وال تَقَت   إذا فَال  بها اآل َسبَاِري تُ   هاَج نَح  َصحُ أغ    ُل يَم 

 وقال ابن دريد: الَمنَاِحُس: الَمَشائُم.
ُر، َعَربي  َمعروف.  والنَُّحاُس: الِقط 

 وقال ابن فاِرس: النُّحاُس: النّار، قال البَِعي ث: 

َف تَن هى َمخافَتي َدُعوا مى بالنُّحاِس  َشياِطينَ   الناَس إنّي َسو   َرِجي ُمهـا يُر 

ْفِر أو الَحديد إذا ُضِرَب بالِمْطَرقَِة، قال النابغة الذُْبيَاني : وقال أبو ُعبَْيَدة: النُّحاسُ   : ما َسقََط من َشَراِر الصُّ

هِ  كأنَّ  نُ  نَُحاسُ   ُشَواَظُهنَّ بِـجـانِـبَـي  ربُهُ القُيُو  ف ِر تَض    الصُّ

( قال أبو ُعبَي َدة: النُّ  َسُل عليكما ُشَواظ  من نار  ونَُحاس  الدخاُن الذي ال لََهَب فيه، قال النابغة  -ها ُهنا-حاُس وقوله تعالى: )يُر 
 الَجع دّي رضي هللا عنه: 

هاً أَغر   أضاَءت  ُمل تَبِساً بالفُؤاِد ال تِبـاسـا رَ   لنا النّاُر َوج 

ِء ِسَراجِ السَِّلي   يُِضيء عَِل هللاُ فيه طِ   َكَضو   نَُحاسا لم يَج 

 بكسر النّون ورفع السين.-َرأَ ُمَجاِهد: من نار  ونِحاس  لُغَة  فيه، وقَ  -بالكسر-والنِّحاُس 
ً -والنُّحاُس والنِّحاُس  ل، قال لَبيد رضي هللا عنه: -أيضا  : الطَّبيعَة واألص 

ـُل أب ـدى وَكم مِ  نحاسَ   فينا إذا ما الَمح  ح  َهُضو  ِم من َسم    القَو 

 وقال آَخر: 

  أيُّها السائُل عن نحاسي يا

ِء، يقال: فاُلن  كريم النُّحاُس والنِّحاُس: أي كريم النَّجار.وقال ابن األ ِل الشَّي   عرابّي: النُّحاُس: َمب لَُغ أص 
قَت هُ.  وقال أبو عمرو: نََحَست هُ اإلبُِل: َعنَّت هُ وأش 

 ونََحَسه: َجفَاه.
ِكِهم أك   َسِت النَّصارى َعَربيٌّ معروف، ِلتَر  لُهم: تَنَحَّ ِم الَحي وان. وتَنَهََّس وقال ابن دريد: قَو  . -في هذا -َل لَح  ُن العََواّمِ  لَح 

بَاِر، ويكون ذلك ِسّراً  تِخ  ُت عنها؛ وتَتَبَّع تُها باالس  باِر: أي تََخبَّر  ُت األخباَر وعن األخ  س  يت: تَنَحَّ  وَعالنِيَة.وقال ابن السّكِ
َس لِ  لُهم: تَنَحَّ ُجُل: إذا جاَع. ومنه قَو  َس الرَّ عَ له.وتَنَحَّ ِب الدَّواِء: إذا تََجوَّ  ُشر 

بَاِر. ُت عن األخ  تَن َحس  تُها، وكذلك اس  س  باَر: ِمث ُل تَنَحَّ ُت األخ  تَن َحس   واس 
 والتركيب يدل على ِضّدِ السَّع ِد.

 نخس



ُت الدابَّ  َر الّدابَِّة أو َجن بَها بِعُود  أو َغي ِره، يقال: نََخس  ُس: تَغ ِري ُزَك ُمؤخَّ  -صلى هللا عليه وسلّم-ةَ أن ُخُسها وأن َخُسها. ونََخَس النَّبيُّ النَّخ 
ِلُك َرأَسه. -رضي هللا عنه-َجَمَل جابر   يا فََصاَر ال يَم   الذي كاَن قد أع 

لُه النَِّخاَسةُ  َي النَّّخاُس لذلك، وفِع  ِرع.-بالكسر-وُسّمِ ِشَط وتُس   ، وذلك ألنَّه يَن خُس الدابَّةَ ِلتَن 
ُم: النَِّخاَسةُ والنََّخاَسةُ وقال اب ، واالس   .-بكسر النون وفَت ِحها-ن دريد: النَّّخاُس: بَيّاع الّرقيق؛ َعَربّي َصحيح 

هُ. : إذا َطَرُدو   قال: ويُقال نََخَس بَنو فالن بفالن 
 ونََخُسوا به بَِعي َره، وأن َشَد: 

واَن بذي ُخـُشـب   النّاِخِسي نَ    على ُعث ماَن في الّدارِ  والدَّاِخِلي نَ   بَِمر 

ِره. والنّاِخُس والّضاِغُط  تَكَّ إب ُطه ِبَزو  : إذا اح  قَِري ب  بعضهُ من والناِخُس: ضاِغط  يُِصي ُب البَعيَر في إب ِطه. ويقال: بَعير  به ناِخس 
.  بَع ض 

ً -والنّاِخُس في البَعيِر  س  -أي ضا  .: َجَرب  يكون ِعن َد َذنَبِه، والبعير َمن ُخو 
َرهُ. َت جاِعَرتَيِ الفََرِس إلى الفائلَي ِن، وتُك   ودائَرة النّاِخِس: التي تكون تَح 

ناه ذَنَبَه من ُطولهما، وقيل: هوَ  : إذا نََخَس قَر  تأَلَ َشباباً. وهو َوِعل  ثُمَّ ناِخس  : إذا ام  ُس، وإنَّما وقال أبو َزي د: َوِعل  ناِخس   النَُّخو 
 ، قال: يكوُن ذلك في الذُُّكورِ 

ِس  يا   ُربَّ شاة  فارد  نَُخو 

َور؛ فَيَع َمدوَن إلى ُخَشي بَ  َور ِمّما يَأ ُكلُه الِمح  ري فيه الِمح  َِّسُع ثَق بُها الذي يَج  َرة التي يَت ة  فَيَث قُبُوَن َوَسَطها؛ ثُمَّ والنَِّخي ُس: البَك 
 بكسر النون، والبَكرة نَِخي س، قال:  -والنَِّخاَسةُ عن الليث-ُخَشي بَة: النَِّخاُس يُل ِقمونَها ذلك الثَّق َب الُمتَِّسَع. ويقال ِلِتل َك ال

نا ـَرة  نَـِخـي سُ  ُدر  سُ  ال  وداَرت بَك  رى وال َمُرو    َضي قَةَ الَمج 

َرتُه نَِخي س، فََوَضع ُت  تَقي وبَك  د  وهو يَس  بَعي على النَِّخاِس فَقُل ُت: ما هذا؟ وقال بعضهم: سأَل ُت أع رابيّاً من بَني تَِمي م  بِنَج  -إص 
َف منه الحاَء والخاءَ  ُت أن  أتَعَرَّ َجَمة، فَقُل ُت: ألَي َس قد قال الشاِعُر: -وأَرد   ، فقال: نَِخاس  بخاء  ُمع 

َرة     نَِحاُسها نَُحاسُ  وبَك 

ُت البَك   ِلي َن. تقول منه: نََخس  ساً.فقال: ما َسِمع نا بهذا في آبائنا األوَّ  َرةَ أن َخُسها نَخ 
ب َدة. وقال أبو لَُط بَي نَُهما. وقال الليث: النَِّخي َسة: الزُّ ُعَمر: النَِّخي َسة: اللَّبَن الحاِمض   وقال أبو زيد: النَِّخي َسةُ: لَبَُن العَن ِز والنَّع َجِة يُخ 

 يَُصبُّ على اللَّبَِن الُحل و.
 والنَِّخي س: موِضع الِبطاِن.

ُم الّرُجل: إذا قَّل. ونُِخسَ   لَح 
َسة، قال الّشّماخ:   ويقال البِن ِزن يَة: ابُن نُخ 

َسة    الِجَحاشّي َشّماخ  ولَي َس أبي أنا  موجـودِ  ِلَدِعي ّ َغيرِ  بِنَخ 

، كتَناُخِس الغَنَِم إذا أصابَه . وقال أبو سعيد: رأي ُت ُغد راناً تَنَاَخُس: وهو أن يُف ِرغَ بَعُضها في بَع ض  فَأَ بَع ُضها ِببَع ض  تَد  ُد فاس  ا البَر 
ت  لها األر َضرَّ ِب البِالِد، فََحدَّثَه: أنَّ َسحابَةً َوقَعَت  فاخ  : أنَّ قاِدماً قَِدَم َعلَي ِه فََسأَلَه عن ِخص  ُض؛ وفيها ُغُدر  تَنَاَخُس. وفي حديث 

، وقال غيره: كأنَّ الو فَعُه.قال َشِمر: أي يَُصبُّ بعُضها في بَع ض   اِحَد يَن َخُس اآلَخَر أي يَد 
، وقد َشذَّت  النَِّخي َسةُ عن هذا التركيب. ء  ء  بَِشي  ِك َشي   والتركيب يدل على نَز 

 ندس

ِجَد وه-رضي هللا عنه-: إذا َطعَنَه، ومنه حديث أبي ُهَري َرةَ -بالضم-النَّد س: الَطع ن، يقال: نََدَسه يَن ُدُسه  َو : أنَّه َدَخَل الَمس 
ِله. قال الُكَمي ت:   يَن ُدُس األرَض بِرج 

نُ  راَن غاَرةً  ونَح  َل نَج  نا أه  ماحَ  تَِمي مَ   َصبَح  ّ والّرِ  النَّواِدسا بن ُمر 

 وقال َجرير: 

نا َسةَ القَي َن بالقَنا نََدس    َدم  من جاِر بَي بَةَ ناِقعُ  ومارَ   أبا َمن ُدو 

َسةُ:  الُخن فََساُء. وقال ابن األعرابّي: الَمن ُدو 
تَع.  والنّدوس: الناقة التي تَرَضى بأدنى َمر 

َض: إذا َضَرب تَهُ بها. ُت به األر   ونََدس 
ي تُه. َء عن الَطريق: نَحَّ ُت الشَّي   ونََدس 



ل  نَد س   .-مثال َحِذر  وَحذُر  -ونَِدس  ونَُدس   -بالفتح-وقال الفّراء: َرج   : أي فَِهم 
ة يصف ثوراً: وقال الليث: النَُّدُس:  مَّ ت الَخِفّيِ. قال ذو الرُّ تِماع للصَّو   السَّريع االس 

زاً ُمق ِفـر  نَـدس   وقد َس ِرك  ِعِه َكِذب   بنَب أةِ   تََوجَّ ِت ما في َسم  و    الصَّ

ُت عليه َظنّي أن ُدُسه: وهو أن تَُظنَّ الظَّنَّ لم تَُحقَّه.  ونََدس 
 والِمن داس: المرأة الخفيفة.

 : أي صاَر نَدساً.-بالتحريك-يَن َدُس نََدساً  -بالكسر-الَرُجُل ونَِدَس 
 والُمناَدَسة: الُمطاَعنَة.
 والُمناَدَسة: الُمنابََزة.

ُت وتَنَحَّ  ُت عنها من َحي ث ال يُع لََم ِبَك، ِمث ُل تَنَطَّس  ُت األخباَر وعن األخباِر. إذا تََخبَّر  ُت وتََحدَّس  وقال أبو َزيد: تَنَدَّس   ُت.س 
 وتَنَدََّس ماُء الِبئ ِر: إذا فاَض من َجَوانِبِها.

َرعَ إن ساناً فَتََضَع يََدهَ على فَِمه.  وقال ابن عبّاد: التَّنَدُُّس: أن  تَص 
 والتَّنَاُدُس: التَّنَابُُز باألل قاب.

ِك والطَّع ِن.  والتركيب يدل على ِمث ِل النَّز 

 نرجس

ِجُس: مذكور  في تركيب ر   ج س.النَّر 

 نرس

ُس  ِسيَّة.-بالفتح-نَر   : قَريَة ِمن َسَواد الِعراق، تُن َسُب إلَي ها الثِياب النَّر 
 ً َمع فيه َشي ئا ت ناِرَسة، قال: ولم أس  ل  في اللُّغَة، إالّ إنَّ العََرَب قد َسمَّ ِرُف لَهُ أص  ُس ال أع  من ُعلَمائِنا، وال  وقال ابن دريد: النَّر 

 ً ِسبُه َعَربيّا ضاً. أح   َمح 
 وقال ابن فاِرس: النون والراء ال تَأتَِلفاِن؛ وقد يكون بينَهما َدخيل.

ب َد  ِربوَن الزُّ ، وأهل الِعراق يَض  ض  ر، وهو أجَود ما يَكون بالكوفَة، وليَس بِعََربي ّ َمح  ب  من التَّم  ِسيَاُن: َضر  ِسيَاِن َمثاَلً والنِّر  بالنِّر 
تََطاُب، الواِحَدة ِسيَانَة.ِلَما يُس   : نِر 

 نسس

تُها، ومنه: الِمنَسَّة للعّصا. وفي حديث النبّي  َت النّاقَةَ أنُسُّها نَّساً: أي َزَجر  ُق، يقال: نََسس  : السَّو  : أنَّه -صلى هللا عليه وسلّم-النَّسُّ
ُمهم، وقد ُكتَِب الحدي ِشي َخل فَُهم ويُقَّدِ قُُهم، يَم  حابَهُ؛ أي يَُسو  رضي -ث بتَماِمه في تركيب س ر ب. وفي حديث عمر كاَن يَنُسُّ أص 

ةِ بَع َد صالةِ الِعَشاء ويقول: ان َصِرفُوا إلى بُيُوِتكم.-هللا عنه رَّ  : أنَّه كاَن يَنُسُّ الناَس بالّدِ
، وهي أمُّ القُرى، وهي ُكوثى، وهي النّاسَّة  ، ألنَّ من -لباسَّةويروى: ا-وفي حديث مجاهد: من أسماء مكَّة بكَّة، وهي أُمَّ ُرحم 

ِرَج عنها فكأنَّها ساقَت ه. قال رؤبة يصف العفائف:  َدَث َحَدثاً أ خ   بغى فيها أو أح 

ِصبُ  رِ   الالِّعنَةُ الجـاسـوسـا وتَح   أيديِهنَّ والضُّـغ ـبـوسـا بِعش 

بً  َمَج الَمن سوسا َحص      الغَُواةِ والعَو 

: اليُب ُس، يقال: نَسَّ يَنُسُّ  ساً ونَسَّاً: أي يَبَِس.والنَّسُّ   ويَِنسُّ نُُسو 
لّي:  يَت مكَّة ناسَّة ِلِقلَِّة الماء بها إذ  ذاك، قال أبو ِحزام  غالُب بن الحاِرث العُك   وقيل ُسّمِ

ً  نَسَّ  سـا تََشاطَ   آلي فََهاَد ِهن داً نُُسـو  ً  واس    القَذَاُل ِمنّي َخِلي سا

اج: ويقال: جاءنا بُخْبَزٍة ناسَّة، قال   العج 

َمه   ً  وَمه  سي قََطاهُ نُسََّسا ً   يُم  سا َرواِبعا   وبَع َد ِرب ع  ُخمَّ

. أي يابَِسة  من العََطش.  ويروى: وبَلَد 
. ةُ: إذا تََشعَّثَت   وقال ابن دريد: نَسَِّت الُجمَّ

يت.  والنَِّسي َسة: اإليكال بين الناس، قالَها ابن السّكِ



قَِد.والنَِّسي َسة: البَلَل  الذي  ِد إذا أُو   يكون بِرأس العُو 
 والنَِّسي َسة: الطبيعة.

 والنَِّسي ُس: الجوعُ الشديُد.
 وقال الليث: النَِّسي ُس: غايَة ُجهد اإلنسان.

 والنَِّسي ُس: بَِقيَّةُ الروح، قال أبو ُزبَي د حرملة بن المنذر الطائّي يصف أَسداً َشبَّهَ نَف َسه به: 

ح   ُضبَـاِرَمة   ولِكنّي سُ  على  َجـُمـو  تَِرئ  َخبُو    العداِء ُمج 

ً  إذا نـا ت  يَداهُ إليه قِـر   النَِّسـي سُ  أودى إذا بُِلغَ  فقد  َضمَّ

ِقياِن الُمخَّ  ِم يَس  قاِن في اللَّح  ُذ بالنَّفَِس، ويقال: ِعر  "، وقيل الُمراد من النَِّسي ِس هاُهنا: األخ  ُمم   .ويروى: "َمتى تَض 
ُجل نَِسيُسه ونَِسيَستُه: إذا كاَد يموت.ويقال: بُلِ   َغ من الرَّ

تُِلَف في معنى قوِل الُكَمي ت:   واخ 

ِسـي ِس  ولِكنَّ  طُ   ِمنّي بِـرَّ الـنَـّ مارا أُحو    الَحِري َم وأحمي الذِّ

. وقال غيره: أراد بالنَِّسي ِس ال  َخليقَة والَطِبيعَة.فقال الليث: أراَد ال أزال باّراً بهم ما بَِقَي فِيَّ نَِسي س 
َعة الذهاب ووُ  ، ويقال: هو ُسر  ، ويقال: هو ُسرَعة الَمَضاِء في ُكّلِ أمر  ر  : لُُزوِم الَمَضاِء في ُكّلِ أم  رود الماء وقال الليث: النَّسُّ

 خاصَّةً. وأن َشَد قول العّجاج الذي َسبَق: 

َمه   ً  وَمه  سي قََطاهُ نُسََّسا   يُم 

.  ويروى: وبَلَد 
: وال ر  ب ِرقان بن بَد  ي ر الشَّديد، قال الُحَطي ئَة يهجو الزَّ   تَّن َساس: السَّ

ِشـَدُكـم   وقد ر  َُ ـداً أِل تُُكُم َعـم  َراسـي َكي ما  َمَدح   يَكوَن لكم َمد حي وإم 

تُـُكـم إي نَـاَء عـاِشـيَة   وقد ِس   نََظر  زي وتَن ساسي للِخم    طاَل بها َحو 

 .ويروى: أعشاَء صاِدرة  
تَي ن-والنُُّسُس   : األصول الرديئة.-بضمَّ

نَاس  نَاس والنِّس  ل  واِحَدة. وفي الحديث: أنَّ َحيَّاً من عاد  َعَصوا -بالفتح والَكس ر-والنَّس  : ِجنُس من الَخل ِق يَثُِب أَحُدُهم على ِرج 
ل   نَاساً، لُكّلِ إن سان  منهم يَد  وِرج  عى البَهائُِم.  َرُسولَُهم، فََمَسَخُهم هللا نَس  َن كما تَر  َعو  ِمن  ِشق ّ واِحد، يَن قُُزوَن كما يَن قُُز الطائُر، ويَر 

ِل أولئك، ولكنّهم َخل ق  على ِحَدة .  ويقال: إنَّ أولئك ان قََرضوا، والذيَن ُهم على ِتل َك الِخل قَِة لَي ُسوا من نَس 
: ناس ونسناس ونََساِنس. وعن أبي سعيد الضرير: أنَّ النََساِنس اإلناُث منهم، وقال الجاِحظ: َزَعَم بَع ُضُهم أنَّهم ثالثَةُ أجناس

 وأنَشَد للُكَمي ت: 

ُن أم  ما فَعَالَُهم فما نَاَسُهم والنََّسانِسا ولو  النّاُس إالّ نَح    َجَمعوا نَس 

فَُل واألنذال، والنََّساِنس أرفَُع قَدراً من النَّس   نَاس واِحد النََّسانِس. وفي حديث أبي ُهَري َرة وقيل: النََّسانُِس: الّسِ -ناس. وقد يكون النَّس 
بَُهوهم -رضي هللا عنه ، أش  َرِة النَّاس  ناس. قال ابن األعرابّي: ُهم  ياُجوُج وماُجوُج. وقيل: َخل ق  على ُصو  : ذََهَب الناس وبَِقَي النَّس 

، وليسوا من بَنِي آَدَم، وقيل: بل ُهم ِمن ء   بَني آَدم. في َشي 
نَاُس فيما أن َشَد ابن األعرابّي:   والنَّس 

ـبَـاق   ولَي لَة   د    ذاةِ َجهـام  أط    نَواِحيها كأث ناِء الّطاق   ُسو 

نَاس   قََطع تُها    بـاق   بذاةِ نَس 

. : أي ذاةُ سي ر  باق  نَاس  ُدها، يقال: ناقة  ذاةُ نَس   َصب ُرها وَجه 
.وقال ابن عبّاد: قََرب  نَس   : سريع   نَاس 

: أي نَفََسهُ وأثََره. نَاَس فالن   ويقال: قََطَع هللاُ نَس 
: قد أنَسَّها. ل إذا َضَرَب النّاقة على َغي ِر َضبَعَة   ويقال للفَح 

. ط  َل أو يَتَغَوَّ ُت الَصبِيَّ تَن ِسي ساً: وهو أن تقوَل له: إس  إس  ِليَبُو   وقال ابن ُشَميل: نَسَّس 
 نَسََّس البَِهي َمةَ: َمّشاها. وقال أبو عمرو:

: شديد . نَاس   وجوع  نَس 
نَاس   : الجوع الشديد.-بالكسر-وقال ابن األعرابّي: النِّس 
نَاَسة وَسن َسانَة: باِرَدة.  وريح  نَس 

نَاس من ُدخان: أي ُدخان نار.  ونَس 
: إذا َهبَّت ُهبوباً باِرداً. يُح وَسن َسنَت  نََست  الّرِ  ونَس 

نَ  ً -َسة والنَّس  ناَس من هذا.-أيضا ع ُف، قال ابن دريد: وأحِسُب أنَّ النَّس   : الضَّ



َرعَ في َطيَرانِه. نََس الطائِر: إذا أس   ونَس 
تُه. ُت منه َخبَراً: أي تَنَسَّم  . وتَنَسَّس  ُت ِلفاُلن  َدِسي َس َخبَر  نَس   وقال ابن عبّاد: نَس 

ق؛ وعلى قِ  تَصُّ به الماء.والتركيب يدل على نَوع  ِمَن الَسو  ِء ويَخ   لَّة  في الشَّي 

 نسطس

َطاُس  ّبِ -بالكسر-نِس  : من العالم. وُعبَي د بن نِس طاس العاِمرّي البَّكائّي الُكوفّي: من أصحاب الحديث. وهو العاِلم بالّطِ
 بالروِميَّة.

 نطس

ي ت: رُجل  نَِطس  ونَُطس  ونَط س   فيف-ابن السّكِ  يَن َطُس نََطساً. -بالكسر-وقد نَِطَس : أي عاِلم، -على التَّخ 
ي ُس  -بفتح النون وَكسِرها، عن أبي ُعبَي د-والنََّطاِسّي والنَِّطاِسّي  ي ت-والنِّّطِ ةً: -مثال ِسّكِ  : الُمتََطبُِّب، قال البَِعي ُث يصف َشجَّ

ِعَشت   إذا  ُهُزوُمهـا آِسي ها وجاَشت   أناِملُ   قاَسها اآلسي النّطاِسّي أُر 

 قال رؤبة: و

ً  وقد ـي سـا ةً نِـّطِ ءِ   أكوُن َمـرَّ بى نِق ِريسا بَِخب  واِء الّصِ   أد 

 وقال ابن عبّاد: النَِّطُس: الحريق.
 وقال غيره: النّاِطس: الجاسوس.

ُز. وقال ابن األعرابّي: النُُّطُس  ِش وتَقَزَّ رأة نَِطَسة: إذا كانَت تَنَطَُّس من الفُح  زون.: الُمتَقَ -بضّمتين-وام   ّزِ
ً -والنُُّطُس   : األطباء الُحذّاق.-أيضا
ر؛ عن أبي عمرو، يقال: أراَك لَِطساً من كذا، وهو نَُطَسة -مثال َكتِف-والنَِّطُس  ز الُمتَقَذِّ  مثال تُؤَدة .-: الُمتَقَّزِ

أُ؟ فقال: لوال التَّنَطُُّس : أنَّه َخَرَج ِمَن الخالء فََدعا -رضي هللا عنه-والتَّنَطُّس: التَّقَذُّر، ومنه حديث عمر  بِطعام، فقيل لَه: أال تَتََوضَّ
ِسَل يَدي. هو التَّأنُّق في الطََّهاَرة والتَّقَذُّر، يقال: تَنَطََّس فالن في الكالم: إذا تَأنََّق فيه، و ب ِس ما بالَي ُت أالّ أغ  إنَّه لَيَتَنَطَُّس في اللِّ

عَُم إالّ نَظيفاً.والطُّع َمِة: أي ال يَل بَُس إالّ َحَسن  اً وال يَط 
باِر، قال العّجاج:  تِخ  باِر وتَنَدََّس عنها. تأنََّق في االس   وتَنَطََّس عن األخ 

َوسا َجمَّ   تَرى بالّداِر يَوماً أنََسـا وقد ِر أح    الدَِّخي ِس بالثُّغُو 

َوةَ  سا الالّهي ولو ولَه     تَنَّطِ

ٌس.وُكلُّ من أَدقَّ النََّظَر في األمو  ر واْستَْقصى ِعْلَمها: فهو ُمتَنَط ِ

 نعس

، قال هللا تعالى: )أَمنَةً نُعَاساً(.  النُّعاس: الَوَسن 
نَي ِه بِ  َمَطة، ومن َشأ ِن الَكل ِب أن  يَف تََح من َعي  ل  َكنُعَاِس الَكل ِب. إنَّه دائم ُمتَِّصل وفيه قَر  ِفي ِه للِحَراَسةوفي الَمثَل: َمط  ِر ما يَك  ، وذلك قَد 

 ساَعةً فََساَعةً، قال رؤبة: 

ب   إنّي ـِرق  وَغـر  ـبِ  وَحَرمِ   وَرّبِ َمـش   هللِا وبَي ِت الـَحـج 

ـبـي القَي تُ   يَد عو الّطائُف الُملَـبّـي بَِحي ثُ  َجـابـاً ُعـج   أع 

الً َكنُعَاِس الَكـل ـبِ  القَي تُ  ـبـي وِعَدةً   َمط  ُت عليها َصح   ُعج 

لِ  َضاِب العَذ بِ م كالنَّح   َخِشي ُت أن  يكوَن َربّـي حتى  ن ماِء الرُّ

لُبُني    بِـذَن ـبِ  من َعَملـي يَط 

 أي ال يأساً وال نجازاً.
ُت   نُعَاساً، قال النابغة الّجعدي رضي هللا عنه:  -بالضم-أن عُُس  -بالفتح-وقد نَعَس 

ً  كأنَّ  ِهـنـا ـَمـهـا َمـو  ِل ِحي   َجنى  تَنَسُّ   َن تُِحسُّ النُّعَاساالنَّح 



ِك. ِك: أي َكِمث ِل الِمس   ويروى: "َسنَا الِمس ِك"، والتَّنَسُّم: التَّنَفُس، َسنا الِمس 
 : ُت نَع َسةً واِحَدةً، قال أبّاق الدُّبَي ريُّ  ونَعَس 

ُدنُّ  قد َهب    أَخذ تَني نَع ـَسة  أُر    ُمب ز  بها ُمِصنُّ  وَمو 

. قال ثعلَب:  نان وَوس نى، وقال وانا ناِعس  ال يُقال نَع َسان. وقال الليث: وقد َسِمع ناُهم يقولوَن نَع سان ونَع سى، َحَملوا ذلك على َوس 
تَِهي ها يعني هذه اللُّغَة أي نَع َسان. ق. وقال الفّراء: وال أش   ابن دريد: َرُجل  ناِعس ونَع َسان ولَم يُفَّرِ

، قال اّراعي: وناقَة  نَعوس: توَصف بالسََّماَحِة با ت  نَعََست  ، ألنَّها إذا َدرَّ  لدَّّرِ

س   ز  إذا َغَدت   نَعُو  ت  َجُرو   كبـاِزلِ  عام  أو َسِدي س   بَُوي ِزل    إذا َدرَّ

ً -والنَّعُوس: َعلٌَم ِلناقٍَة بِعَْينِها   ، قال: -أيضا

  النَّعوَس بها داء  يُخاِمُرها إنَّ 

ِم وَضع فُُهَما.وقال ابن األعرابّي: النَّع ُس: لِ  أ يِ والِجس   ي ُن الرَّ
قاع:  ، قال َعِديُّ بن َزي د بن ماِلك بن َعِدّيِ بن الّرِ م  نَةُ من َغي ِر نَو  َهرّي: َحقيقَةُ النُّعَاِس: الّسِ  وقال األز 

َط النَِّساِء أعاَرهـا وكأنَّها َوُر من َجآِذِر جاِسمِ  َعي نَي هِ   َوس    أح 

نَانُ   بنـائمِ  َعي نَي ِه ِسنَة  ولَي سَ  في  النُّعَاُس فََرنَّقَت  أق َصَدهُ  َوس 

. ُق: أي َكَسَدت   ونَعََسِت السُّو 
ُجُل: إذا جاَء ِببَنِي َن ُكَسالى.  وقال أبو عمرو: أن عََس الرَّ

 وتَنَاَعَس: أي تَنَاَوَم.
 والتركيب يدل على الَوَسِن.

 نفس

ُح، يقال: َخَرَجت  نَف   و   ُسه، قال: النَّف ُس: الرُّ

قِـهِ  نََجا   يَن ُج إالّ َجف َن َسي ف  وِمئ َزرا ولم  ساِلم  والنَّف ُس منه بِِشـد 

 أي بِِجف ِن َسي ف  وبِِمئ َزِر.
ً -والنَّف ُس   : الَجَسُد، قال أوس بن َحَجر: -أيضا

َخلُوا نُبِّئ تُ  َر نَف ِس الُمن ِذرِ  أب يَاتَهم  أنَّ بَني ُسَحي م  أد    تاُمو 

 والتّاُمور: الّدم.
نَه، ألنَُّهم يُِري دوَن بِِه اإلن َساَن. ُرو  لُهم: ثالثَةُ أَن فُس  فَيُذَّكِ  وأّما قَو 

. والنّاِفس: العائُن. وفي حديث محمّ  : أي أَصب تَُك بِعَي ن  تَُك بنَف س  . ونَفَس  د بن ِسي ِرين أنَّه والنَّف ُس: العَي ُن، يقال: أصابَُت فالن نَف س 
لَِة والُحَمِة والنَّف ِس. ومنه حديث ابِن عبّاس قا : النَّم  قى إالّ في ثاَلث  ، فإذا -رضي هللا عنهما-ل: نُِهَي عن الرُّ : الِكالُب ِمَن الِجّنِ

، فإنَّ لَُهنَّ أن فُساً. ومنه قول النبّي  َن رافِع ِحي َن َمسَ  -صلى هللا عليه وسلّم-َغِشيَت ُكم ِعن َد َطعامشكم فأل قُوا لَُهنَّ -رضي هللا عنه-َح بَط 
نَهم. . يَِري ُد َعيَو  َراَء كاَن فيها أن فُُس َسب عَة  َمةً َخض   : فألقى َشح 

ِل َشِري عَتِهم. ِل اإليمان وأه  ِمناُت بأن فُِسهم َخي راً(، قال ابُن َعَرفَة: أي بأه  ِمنُوَن والُمؤ   وقوله تعالى: )َظنَّ الُمؤ 
ُر الَخل ِق وأُِضي َف إلى النَّف ِس، وهذاوقوله تعالى: )ما َخل قُ  ِق نَف س  واِحَدة، فَتُِرَك ِذك  ثُُكُم إالّ َكنَف س  واِحَدة ( أي َكَخل  كما قاَل  ُكم وال بَع 

 الناِبغة الذُب يَاني: 

  َوِعل  في ذي الَمَطاَرةِ عاقِلِ  على  ِخف ُت حتى ما تَِزي َد َمخافَـتـي وقد

.أي على َمَخافَِة َوعِ   ل 
ً -والنَّف ُس  لَُم ما ِعن َدك، -أيضا لَُم ما في نَف ِسَك( أي تَع لَُم ما ِعنِدي وال أع  لَُم ما في نَف سي وال أع  وقال ابن : الِعن ُد، قال هللا تعالى: )تَع 

لَُم حَ  لَُم ما في َغي بَك، وقيل: تَع لَُم َحقيقَتي وال أع  لَُم ما في نَف سي وال أع   ِقي قَتَك.األنبارّي: أي تَع 
 ونَف ُس الشيء: َعي نُه، يَُوكَُّد به، يقال: رأي َت فالن نَف َسه وجاءني بِنَف ِسه.

ً -والنَّف ُس  بَُغ به األِدي ُم من القََرظ وغيِره، يقال َهب  لي نَف ساً من ِدباغ . قال األصَمعّي: بَعَثَِت امرأة  ِمنَ -أيضا العََرِب  : َدب غَة  ِمّما يُد 
تَع ِجلَ بِن تاً ل عَُس به َمنِي ئتي فإنّي أِفَدة ؛ أي ُمس  ِطي ني نَف ساً أو نَفََسي ِن أم  ي: أع  غُ التِّخاِذ ها إلى جاَرِتها فقالَت: تقوُل لَِك أُّمِ ة ؛ ال أتَفَرَّ

َعِة. باغِ من السُّر   الّدِ
ة. والنَّف ُس: األنَفَة.وقال ابن األعرابّي: النَّف ُس: العََظَمة. والنَّف ُس: الِكب ُر. والنَّف ُس:  ة. والنَّف ُس: الِهمَّ  الِعزَّ



اِبع.  والنّافُِس: الخاِمُس من ِسَهاِم الَمي َسر، ويقال: هو الرَّ
تَعا-صلى هللا عليه وَسلَّم-: واِحُد األن فاِس، وفي حديث النَّبِّيِ -بالتحريك-والنَّفَُس  ر من : أِجُد نَفََس َربُِّكم من قِبَِل اليََمن. هو ُمس 

يح الذي  لُها، أو ِمن نَفَِس الّرِ د ِمن َحَراَرِته ويُعَّدِ ِفِه فَيُبَّرِ ُس عنه، نَفَِس الَهَواِء الذي يَُردُّه الُمتَنَفُِّس إلى َجو  ِوح إليه ويُنَفِّ تَر  يَتَنَسَُّمه فَيَس 
ج ب ه فَيَتَفَرَّ م  َضِة وهو ِطي ُب َروائِحها الذي يَتََشمَّ بَة. أو ِمن نَفَِس الَرو  ة ِمَن التَّن فيِس والفََرجِ وإزالَة الُكر  ه، ِلَما أن عََم به َربُّ الِعزَّ

ُج الُكَرَب وتَن ُشُر الغَي َث وتُن ِشُئ -صلى هللا عليه وسلّم-ومنه قولُه  : ال تَُسبُّوا الِري َح فإنَّها من نَفَِس الرحمن. يُريُد بها أنَّها تُفَّرِ
َرة  -على ساِكنيها الّسالم-َب. وقولُه: "من قِبَِل اليََمِن" أراَد به ما تَيَسََّر له من أهل الَمدينَة السََّحاَب وتُذ ِهُب الَجد   من النُّص 

َن. ِلها، وهم يََمانُو   واإلي واِء، ونَفََّس هللاُ الُكَرَب عن المؤِمنيَن بأه 
َمل  وأن َت في  . واع  ِرَك: أي في َسعَة  َحة  قَب َل الَهَرِم والَمَرِض َونَحِوهما. ويقال: أنَت في نَفَس  من أم  نَفَس  من ُعُمِرَك: أي في فُس 

َدر الحقيقّي، من نَفََّس يُنَِفسُّ تَن ِفي ساً  ِضَع الَمص  ثَي ِن: اسم  ُوِضَع َمو  َج وقال األزَهرّي: النَّفَُس في هذَين الَحِدي  ونَفَساً، كما يقال: فَرَّ
ُج تَف ِري جاً وفََرجاً  حمن، أي -صلى اله عليه وسلّم-، كأنَّه قال: أِجُد تَن ِفي َس َربِّكم من قِبَِل اليََمِن، وكذلك قولُه يُفَّرِ : فإنَّها من نَفَِس الرَّ

بِي َن. ُرو  ِفي ِس هللا بها عن الَمك   من تَن 
لُه:   وقَو 

دا َعب َرةً أن فاسا َعي نَيَّ    ُجو 

.  أي ساَعةً بَع َد ساَعة 
 تَب ُت ِكتَاباً نَفَساً: أي َطويالً.وقال أبو َزيد: كَ 

ً -والنَّفَُس  ُب في ثاَلثَِة أن فاس  ُسنَّة. ومثال نَ-أيضا َرع  في اإلناِء نَفَساً أو نَفََسي ِن وال تَِزد  عليه. والشُّر  َعةُ، يقال: اك  فَس  : الُجر 
، قال َجرير:  باب  : َسبَب  وأس   وأن فاس 

  ِمَن الشَّبِِم القََراحِ  بأن فاس    وهي ساِغبَةُ بَنِيهـا تُعَلِّلُ 

بَةُ  : إذا كاَن َكِري هَ الّطع ِم آِجناً إذا ذاقَه ذائق  لم يَتَنَفَّس  فيه، وإنَّما هي الشَّر  ِسك ويقال: َشَراب  َغيُر ذي نَفَس  ُر ما يُم  األولى قَد 
نَِته، قال الراعي:   َرَمقَه ثمَّ ال يَعُوُد له ألُجو 

بَة   َكب  من نجوِم القَي ِظ وّهاجِ  في  َراِب َغيِر ذي نَفَـس  من شَ  وَشر    َكو 

ِوي َمسـاِمـعَـه َسقَي تَها َحاِبهِ  قد  صاِدياً تَه   ناجِ  َظنَّ أن  لَي َس من أص 

َرَب منها ثَمَّ تَتَنَفََّس.  ويُروى: "َغيِر ذي قَنَع " أي ذي َكث َرة ؛ أي ِهَي أقَلُّ من أن  تَش 
.وقال ابن األعرا : أي فيه َسعَة  وِريٌّ  بّي: َشَراب  ذو نَفَس 

َغُب، قال َجرير:  : يُتَنَافَُس فيه ويُر  ء  نَِفي س  وَمن فوس   وَشي 

ِس  ِمّما  لم تُِرد قَت لَنا جاَدت  بُِمطََّرف   لو   يُخاِلط َحبَّ القَل ِب َمن فُو 

َرُف. تَط   الُمطََّرُف: الُمس 
.ولفالن نَِفي س: أي مال كثير. وم ِر نَِفي س  ني بهذا األم   ا يَُسرُّ

َرُمه عندي.  وهذا أن فَُس مالي: أي أَحبُّه وأك 
 : أي َضنَّ به.-بالكسر-ونَِفَس به 

الً له. ء نَفَاَسة: إذا لم تََرهُ أه  ُت عليه الشَّي   ونَِفس 
َت. وقال أبو بكر  َت َعلَيَّ بَِخي ر  قَليل: أي َحَسد  ِقي فَة بَني ساِعَدة: ِمنّا األَُمراُء ومنكم الُوَزراُء، واألمُر يوَم سَ  -رضي هللا عنه-ونَِفس 
َرهُ أن  يَِليَنا -رضي هللا عنه-بَي نَنا وبَي نَُكم َكقَّدِ األُب لَُمِة، فقال الُحبَاُب بن الُمن ِذر  ُر، ولكنّا نَك  : أَما وهللِا ال نَن فَُس أن  يكوَن لكم هذا األم 

م  قَتَل نا  ِم: بَع َدكم قَو   آباءهم وأب ناءهم. قال أبو النَّج 

حُ  ب  إذا راَح ان بََهر   يَُرو   الصُّـَور   يَن فَِس هللاُ َعلَي ِهنَّ  لم  في ِسر 

ُت به عن  ُسَك له به. ونَِفس  ء: إذا لم تَِطب  نَف  ُت عليَك الشَّي  . يقال: نَِفس  ِسي ِن ُصَوِرِهنَّ لأي لم يَب َخل  عليهنَّ بتَح  هم: بَِخل ُت فالن: كقَو 
 به عليك وعنه، ومنه قوله تعالى: )وَمن  يَب َخل  فإنَّما يَب َخُل عن نَف ِسه(.

ُء  ُغوباً فيه. -بالضم-ونَفَُس الشَّي   نَفَاَسةً: أي صاَر َمر 
 : س بن َحَجر  أةِ، قال أو   والنِّفَاُس: ِوالُد الَمر 

ـكـاتَة   لنا َخة  ثُمَّ إس  قَت  بِنِفاس   كما  َصر     بِِكر  َطرَّ

نَاءَ -فإذا َوَضعَت  فهي نُفََساُء ونَف َساُء  ، وليس في الكالم فُعَالَُء -بالكسر-. وجمع النُّفََساِء: نِفَاس  -بالتحريك-ونَفََساُء  -مثال َحس 
َمعَاِن  َمُع على فِعَال  غيِر نُفََساَء وُعَشَراَء، وتُج  ً -يُج  َرأَتا -أيضا . وام  َدلُوا من همزة التَّأنيِث نُفََساوات  وُعَشراوات  ِن نُفََساواِن؛ أب 

أَةُ ?بالكسر . وفي حديث النَّبّي -، ويقال أيضاً: نُِفَست المرأة ُغالماً ?على ما لم يَُسمَّ فاِعلُه-واواً. وقد نَِفَست الَمر  س  ، والَولَُد َمن فُو 
َسة إالّ وقد ُكتَِب م-صلى هللا عليه وسلّم- كانُها من الَجنَّة والنّار. وفي حديث سعيد بن الُمَسيَّب: ال يَِرُث : ما ِمن نَف س  َمن فُو 

لََد. تَِهُل صاِرخاً. ومنه قولُهم: َوِرَث فالن هذا قَب َل أن  يُن فََس فالن: أي قَب َل أن يُو   الَمن فوَس حتى يَس 



أةُ  رضي هللا -. ومنه حديث أُمُّ َسلََمة -ا لَم يَُسّم فاِعلُهعلى م-: أي حاَضت، وقال أبو حاِتم: ويقال: نُِفَست -بالكسر-ونَِفَست الَمر 
ُت ثِياَب ِحي َضتي ثُمَّ َرَجع ُت، فقال:  -صلى هللا عليه وسلّم-أنَّها قالت: ُكنُت مع النبّي  -عنها ذ  ُت فان َسلَل ُت، وأخ  في الِفَراِش، فَِحض 

ماء ِبن   ِت؟. وفي حديث  آَخَر: أنَّ أس  ؟؛ أي أِحض  صلى هللا عليه -نَِفَست  بالشََّجرة، فأَمَر النَّبِيَّ -رضي هللا عنها -ت ُعَمي س أنَِفس ت 
ر   -وسلّم . -رضي هللا عنه-أبا بَك   أن  يَأ ُمَرها بأن  تَغ تَِسَل وتُِهلَّ

: من األع الم.  ونَِفي س 
: على ِمي لَي ِن من الّمدينَة  ُر نَِفي س   لى نَِفي س  بن محمد من َموالي األن َصاِر.، يُن َسُب إ-على ساكنيها السالم-وقَص 

لَة .-بالضم-ولَك في هذا األمر نُف َسة    : أي ُمه 
ِقيَة.  َسةُ: ِجبال بالَمغ ِرب بَع َد إف ِري   ونَفُو 

َجبَه بنَف ِسه وَرغَّبَه فيها. وفي حديث سعيد بن سا ِلم القَّداح وَذَكَر ِقصَّة وأن فََسني فالن في كذا: أي َرغَّبَني فيه. وأن فََسه كذا: أي أع 
، وتَعَلَّم  -صلوات هللا عليهما-إسماعيل وما كاَن من إبراهيم  ُجوه لَّما َشبَّ ُهَم َزوَّ ه، وأنَّ ُجر  في شأنِِه حيَن تََرَكه بَِمكَّةَ مع أُّمِ

َكتَه. وم -صلوات هللا عليه-العََرِبيّة، وأن فََسُهم، ثمَّ إنَّ إبراهيم  لَب  جاَء يُطاِلع تَر  نه يقال: مال  ُمن ِفس  وُمن فَس  أيضاً، قال النَِّمُر بن تَو 
 رضي هللا عنه: 

ـتَـهُ  ال لَك  َزعي إن  ُمن ِفساً أه  َزعي وإذا  تَج  ُت فَِعن َد ذلَك فاج    َهلَك 

. . ولفالن  ُمن ِفس: أي مال  كثير  : أي نَِفي س  ني بهذا األمِر ُمن ِفس   ويقال: ما يَُسرُّ
َجها، قال رؤبة: ونَفَّس   بَتَه: أي فَرَّ ُت، يقال: نَفََّس الهُ عنه ُكر   ُت فيه تَن ِفي ساً: أي َرفَّه 

سا ذاكَ  لُو  في الَكِلَب الَمس  ً   وأش  ً  َكيّا يِي سـا ِم النّاِر أو تَخ   بَِوس 

نَقِ  ِسلُ  بِِمخ  ِفي سـا ال يُر     التَّن 

بَةً من ُكَرِب يوم الِقياَمة.: َمن  نَ -صلى هللا عليه وسلّم-وفي حديث النبّي  بَةً من ُكَرِب الُدن يا نَفََّس هللاُ عنه ُكر  ِلم  ُكر   فََّس عن ُمس 
ُجل. ونهى رسول هللا   -صلى هللا عليه وسلّم-عن التَّنَفُِّس في اإلناء. وفي حديث آَخر إنَّ النبّي  -صلى هللا عليه وسلم-وتَنَفََّس الرَّ

َرَب ويَتَنَفََّس في اإلناء من غيِر أن يُِبي نَه عكاَن يَتَنَفَُّس في اإلناءِ  نَيَان: أَحُدهما أن يَش  ن  ثالثاً. والَحديثاِن ثاِبتان، والتَّنَفُّس له َمع 
.نَفَ  فيه؛ وهو َمكروه؛ والتَّنَفُّس اآلَخر أن يَش َرب الماَء وغيره ِمَن اإلناء بثالثَِة أن فاس  فَيُبِي َن فاهُ عن اإلناِء في ُكلِّ   س 

(، قال العّجاج يَِصُف ثوراً:  ب حِ إذا تَنَفَسَّ ب ُح: إذا تَبَلََّج، قال هللا تعالى: )والصُّ  وتَنَفََّس الصُّ

سـا حتى تَأ نَسا َغدا  إذا ما ُصب ُحهُ تَنَفَـّ   يُباري َخَرصاً واس 

ُس: تََصدََّعت.  وتَنَفََّسِت القَو 
 ك الَموُج إذا نضخ الماَء.ويقال للنَهاِر إذا زاَد: تَنَفََّس، وكذل
لَةُ: إذا زاَد ماؤها.  وتَنَفََّست  ِدج 

ِه الُمباراةِ في الَكَرم. : إذا َرِغب َت فيه على َوج  ء  ُت في َشي   ونافَس 
 وتَنَافَسوا فيه: أي َرِغبوا فيه، ومنه قوله تعالى:)وفي ذلك فَل يَتَنَافَِس الُمتَنافُِسوَن(.

ِجُع فُُروُعه.والتركيب يدل على ُخروج النَّ  ِرها، وإلَي ِه تَر   ِسيم كيَف كاَن من ريح  أو َغي 

 نقرس

 النِّق ِرس: داء  يأُخذُ في األرُجِل والَمفاِصل.
فَة بن العَب ِد:  -والنِّق ِرس ُس يُخاِطب  َطر   أيضاً: الَهالُك والّداِهيَة العَظيَمة، قال الُمتَلَّمِ

ِحي فَةَ ال أبـا لـَك إنَّ  أل قِ  شى  ـهُ الصَّ   عليَك من الِحبَاِء النِّق ِرسُ  يُخ 

 أي ِمَن الِحبَاِء الذي َكتََب له به عمرو بن ِهن د.
ً -والنِّق ِرس  ي تاً. وَطبيب  ِنق ِرس ونِق ِري س -أيضا ً -: الحاِذُق. ودليل ِنق ِرس ونِق ِري س: إذا كان هاِدياً ِخّرِ : إذا كاَن حاِذقاً نَّظاراً -أيضا

 َدقِّقَاً فيها، قال رؤبة: في األُموِر مُ 

ـي سـا وقد ةً نِـّطِ ءِ   أُكوُن َمـرَّ بى نِق ِري سا بَِخب  َواِء الّصِ   أد 

 وقال الليث: الن ِْقِرس: شيء يُتََّخذ على َصْنعَِة الَوْرِد تَْغِرُزهُ المرأةُ في َرأِْسها، وأنشد: 

ِمـز   فَُحلِّي تِ  ّ وِقـر  ّ وقَـز  ن يا عليِك النَّقَاِرسُ  َصن عَةِ  وِمن  ِمن َخز    الدُّ

 الِقرِمز: ِصْبٌغ أْرَمنيٌّ أْحَمُر يقال إنَّه من ُعَصاَرِة ُدْوٍد يكوُن في آجاِمهم.

 نقس



قاِت َصلَواتِِهم؛ وهو الَخَشبَة الكبيرة الَطِوي لَة، والَوبيل: الَخَشبَة القصيرة، ق ِرب ِبِه النَّصارى ألو   ال َجرير: النّاقوس: الذي تَض 

قَـنـي لَّما ي َري ِن أرَّ ُت بالـدَّ تُ   تَذَكَّر  ع  بالنَّواقِي ِس  َصو    الدَّجاجِ وقَر 

 وقال آَخر: 

تُ  حاِر َهيََّجني َصو  ِوي قي بَلِ   النَّواقِي ِس باألس  َن تَش  ُك التي قد ِهج  يُو    الدُّ

س:   وقال الُمتَلَم ِ

صي بها واللَّي ُل ُمطَِّرق   َحنَّت    النَّواقِي سُ  الُهُدوِء وشاقَتها بَع دَ   قَلُو 

  وقال رؤبة يمدح أباَن بن الوليد البََجلي : 

تُ  ةِ القُـدُّوسـا َدَعو   َمن  ال يَق َرعُ النّاقوسـا ُدَعاءَ   َربَّ الِعزَّ

غوسا حتى َهَك الَمر      أراني َوج 

ُب النّاقوس، يقال: نَقََس بالَوِبي ِل النّاقوَس. وق : أنَّه كان -صلى هللا عليه وَسلَّم-ال ابن أبي لَيلى: َحدَّثَنا أصحاب محّمد والنَّق س: َضر 
ُجل يَقوم فيقول: الصَّالةَ؛ فَيَُصلِّي َمن  كان مع النبّي ?صلى هللا عليه وسلّم نا َرُجالً -الرَّ َمع َمن  لَم يَُكن َمعَه، قالوا: لو أقَم  ؛ وال يَس 

 األذاَن. -رضي هللا عنه-ُسوَن، فَأُِرَي عبد هللا بن َزيد فَنادى؛ حتى نَقَُسوا أو كادوا يَن قُ 
ً -والنَّق س  ُجَل: إذا لَقَّب تَه، -أيضا ُت الرَّ ب ُهم األلقاَب، يقال منه: نَقَس  َخَر منهم ويُلَقِّ َم ويَس  واالسم: : مثل اللَّق س؛ وهو أن يَِعيَب القَو 
 النِّقَاَسةُ.

راً:  -رضي هللا عنه-ض، قال النابغة الَجع دي وقال الليث: النَّاقِس: الشيء الحامِ   يصف َخم 

لَِف الَمنَاِكِب َمر   ُردَّت تَِدمِ  سوم    إلى أك  ي ِن ُمح   ُمِقي م  في الّطِ

ن   َدهُ ال َجو  ِز الِحَماِر َجرَّ  َهـِزمِ  ال ناِقس  وال َخّراسُ   َكَجو 

 وقال األصمعّي النَّق ُس والَوق ُس: الَجَرُب.
َمع على أن قُس وأن قاس، قال الَمّرار بن سعيد الفَق عَسّي: -بالكسر- والنِّق سُ  تَب به، ويُج   : الذي يُك 

تُهُ  بَع دَ   الَمناِزُل َغي َر ِمث ِل األن قُِس  َعفَتِ  ماِن َعَرف  َطِس  الزَّ  بالقَر 

ة الِمَداَد: عربيٌّ معروٌف، وأنشد:  يه العام   وقال ابن دريد: النَّْقس الذي تَُسم ِ

َمجِ  ُمَجاَجةُ    نِق س  في أِديم  ُمَمج 

 وقال غيره: األن قَُس: ابُن األَمِة.
 ونَقََّس أَدَواتَه تَن ِقي ساً: جعل فيها النِّق َس.

. ء  َغي ِر َحَسن  ء  بَِشي  خِ َشي   والتركيب يدل على لَط 

 نكس

ساً: قَلَب تُه على رأِسه. َء أن ُكُسه نَك  ُت الشَّي   نََكس 
ة إلب راِهيَم وقوله تعال ، وقال -صلوات هللا عليه-ى: )ثُمَّ نُِكُسوا على ُرؤوِسهم(، قال الفّراء: أي َرَجعُوا َعّما َعَرفُوا ِمن الُحجَّ

 : ّقِ ِف الّزِ  األزهري: أي َضلُّوا. وأنشد الليث في َوص 

تَـهـا إذا   نُِصبَت  شالَت  عليها القَوائمُ  وإن    نُِكَست  صاَر القَوائُم تَح 

هُ نَن ُكس ه(  ر  َزةَ قوله تعالى: )وَمن  نُعَّمِ نَا َخل قَه، فََصاَر -بفتح النون وتخفيف الكاف-وقَرأ َغيُر عاِصم  وَحم  ، أي َمن  أَطل نا ُعُمَره نََكس 
ةِ الضَّع ُف وبَع َد الشَّباِب الَهَرُم.  بَع َد القوَّ

فَلَه.: إذا كاَن القَل ُب ال -رضي هللا عنه-وفي حديث َعلي ّ   يَع ِرُف َمعروفاً وال يُن ِكُر ُمن َكراً نُِكَس فَُجِعَل أعاله أس 

: أنّه قيل له: إنَّ فاُلناً يَق َرأُ القُرآَن َمن كوساً، فقال: ذاَك َمن كوس القَل ب. قال أبو ُعبَيد: -رضي هللا عنه -وفي حديث ابن مسعود
لُه كثيراً من النَّاِس أنَّه يَب دأ من آخِ  ِسُب أَحداً يُِطي قُه، وال كاَن هذا في َزَمِن عبد يَتَأوَّ ء  ما أح  ِلها، وهذا َشي  ِر السَّوَرة فَيَق َرأها إلى أوَّ

تَِفع إلى البَقَرة؛ َذتَي ِن ثمَّ يَر  ُجل من آِخر القُرآن من الُمعَّوِ ُههُ ِعن دي أن يَب َدأَ الرَّ ِو ما يَتَعَلّم  هللا وال َعَرفَة. ولكن َوج  بياُن في َكنَح  الّصِ
ثُه عثمان ?رضي هللا عنه أنَّه كاَن  -صلى هللا عليه وسلّم-عن النبي ّ -الُكتّاب، ألنَّ السُّنَّة ِخالُف هذا، يُع لَُم ذلك بالحديث الذي يَُحّدِ

َكُر فيه كذا كذا. أال تَرى أنَّ ا ِضع الذي يُذ  لتَّأ ِلي َف اآلَن في هذا الحديث من إذا أُن ِزلَت عليه السورة أو اآليَة قال: َضعوها في الَمو 
، ثمَّ ُكتِبَت الَمَصاِحُف على هذا. وِمّما يُبَيُِّن ذلك لك أنَّه ضمَّ بَراَءةَ إلى األنفاِل فجعلها بعدها -َرسول هللا ?صلى هللا عليه وسلّم



ُل القُرآن فاتَِحةُ الِكتاب ثمَّ البقرة  إلى آِخِر القُرآن، فََكي َف تَُسّمى فاتَِحتُه وقد ُجِعلَت وهي أطَول، وإنَّما ذلك للتأليف، فكاَن أوَّ
ِلِه إل َرهاِن خاتَِمتَه. وقد ُرِوَي عن الَحَسن وابِن سيرين من الَكَراَهِة فيما هَو دون هذا: أنَّهما كانا يَق َرئاِن القُرآَن من أوَّ ى آِخِره ويَك 

ء  منها األوراَد، وقال ابن سيرين: تأليف هللِا خير  من تَأليفِ  َدثوا أن  َجعَلوا القُرآَن أجزاًء؛ ُكلُّ ُجز  كم. وتأويل األوراد أنَّهم كانوا أح 
يَِتمَّ فيه ُسَور  مختَِلفَة من القُرآِن على َغي ِر التأليف، َجعَلوا السورة الطويلة مع أُخرى دونَها في الطول، ثمَّ يَزيدوَن كذلك حتى 

ء، وال تكون فيه سورة ُمن قَطِ  ثَُر من الُجز  عَة، ولكن يكون ُكلُّها ُسَوراً تاّمة، فهذه األوراد التي َكِرَهَها الَحَسن ومحمد. والنَّك ُس أك 
واِل َعلَ  بِّيِ والعََجِمّيِ من الُمفَصَِّل ِلُصعُوبَِة السَُّوِر الّطِ َصة في تَعَلُِّم الصَّ خ  ، فأّما هذا وأَشدُّ، وإنَّما جاءت الرُّ َمن قد ي ِهما، فهذا ُعذ ر 
نا هذا  ه  ُس الَمن ِهيُّ عنه، وإذا َكر  ِله فهذا النَّك  َد أن  يَق َرأَ من آِخِره إلى أوَّ ِس من آِخِر الصُّورة قََرأَ القُرآَن وَحِفَظه ثمَّ تَعَمَّ ُن للنَّك  فَنَح 

َمةُ  ِلها أَشدُّ َكَراَهةً إن كاَن ذلك يكون. هذا ُكلُّهُ َكالُم أبي ُعبَي د َرح   هللا عليه. إلى أوَّ
الهُ قَب َل رأِسِه، وهو اليَت ُن. ُرُج ِرج   والِوالد الَمن كوس: الذي تَخ 

ي ه اإلن كيس. د ، وبعضهم يَُسّمِ  والَمنكوس من أشكال الّرمل: ثالثَةُ أزواج ُمتَواِليَة يَت لوها فَر 
ُس والنَُّكاُس  ُد الَمَرِض بَع َد النَّقَِه، قا-بالضم فيهما-والنُّك   ل أَُميَّة بن أبي عائذ  الُهذَلّي: : َعو 

ً   ِلَزي نََب قد هـاَج لـي َخيال     ِمَن الُحّبِ بعَد ان ِدمالِ  نَُكاسا

ِدواجِ. ساً، وقد يُف تَح هاهنا لالز  ساً فهو َمن كوس. يقال: تَع ساً له ونُك  ُجُل نُك   وقد نُِكَس الرَّ
َدق يمدح يَزيد بن الُمَهلَّب: والناِكُس: الُمَطأ ِطُئ َرأَسه، وُجِمَع في الشَّع    ِر على نَواِكَس، وهو شاذٌّ، قال الفََرز 

َد َرأي تَهـم وإذا ا يَِزي  قاِب نَواِكَس األب صارِ  ُخُضعَ   الِرجاُل َرأو    الّرِ

ِسي األب صاِر.  ويروى: ُمنَّكِ
ِء: أي َردَّهُ وأعاَدهُ، قال ذو الر ِة: ونََكَس كذا داَء الَمري ِض بَع َد البُر   مَّ

لو َعن ِك يا َميُّ لم يََزل إذا  ناِكـسُ  ِلدائي ِمن ِدياِركِ  َمَحلٌّ   قُل ُت أس 

وَن من الُشيُوخِ بع َد الَهَرِم.-بضمتين-وقال ابن األعرابّي: النُُّكُس  َرِهمُّ  : الُمد 
ُس  فَلَه، -بالكسر-والنِّك  عَل أعاله أس  قَهُ فَيَج  ُم الذي يَن َكِسُر فَو   قال الُحَطي ئَة يهجو الّزب َرقان بن بَدر: : السَّه 

داً   ناَضلُوَك فََسلُّوا من كناسهم قد   تَليداً ونَب الً َغيَر أن كاِس  َمج 

لَها. وقال األصمعّي: هي الَمنكوَسة من الِقِسّيِ وهي َعي ب؛ و ُل يَُدها ِرج  ُس من الِقِسّيِ: التي تَُحّوِ هو أن وقال أبو عمرو: النِّك 
ِن.تكوَن رِ  ِس َرأ َس الغُص  ُل القَو   ج 
ُس  ً -والنِّك   : الضَّعيُف.-أيضا

عَُل ُظبَتُه ِسن خاً فال يََزاُل َضعيفاً، ثُمَّ َكثَُر ذلك ف ُل الذي يَن َكِسر ِسن ُخه فَتُج  ُس: النَّص  وا ُكلَّ وقال ابن دريد: النِّك  ي كالِمِهم حتى سمُّ
ساً. قال: وقال قوم : النِّك سُ  .َضعيف  نِك    اليَت ُن، ولَي َس بثَبَت 

بيُّ رحمه هللا:  َشَد إبراهيم الَحر  َدةِ والَكَرِم، وأن  ُر عن غايَِة النَّج  ِم: الُمقَّصِ  قال: والنِّك ُس من القَو 

ي ِن واب ُن َرأ ِس  َرأ سُ  ِس  وَخِضلُ   ِقَواِم الّدِ   الَكفَّي ِن َغي ُر نِك 

َدُح َصَحابَةَ رسوِل هللا -رضي هللا عنه-والجمع: أنكاس، قال َكع ب بن ُزَهي ر    : -صلى هللا عليه وسلّم، ورضي عنهم -يَم 

قاِء وال ِمي ل   ِعن دَ   فَما زاَل أن كاس  وال ُكُشفُ  زالُوا  َمعَـاِزي لُ  اللِّ

َزة: ) ديد للُمبالَغة. وقََرأَ عاِصم  وَحم  ساً، والتَّش  تُه نَك  تُه تَن كيساً: ِمثل نََكس  ه( بالتشديد.ونَكَّس  س  هُ نُنَّكِ ر   وَمن  نُعَّمِ
مو بِهاِدي ه وال بَِرأ ِسه من َضع ِفه. ُس من الَخي ل: الذي ال يَسمو برأِسه. وقال ابن فاِرس: هو الذي إذا َجرى ال يَس   والُمنَّكِ

 وقال الليث: إذا لَم يَل َحِق الفََرُس بالَخيل قيل: قد نَكََّس، وأنشد: 

َمرُ نَكََّس الكاِذبُ  إذا    الِمح 

 وقال رؤبة: 

تَ  ُرُم النُّفُوسـا آَمر  َهُب التَّف ِلي سا لَي َست  نَف ساً تَك    ِلَخب ّ يَر 

ِكي سـا ِلنِك س  يَع ُمرُ  وال    التَّن 

ُجُل: َوقََع على رأِسِه، ومنه حديث النبّي   فال ان تَقََش. وقد ذُِكَر : تَعََس وان تََكَس؛ وإذا ِشي كَ -صلى هللا عليه وسلّم-وان تََكَس الرَّ
 الحديث بتماِمِه في تركيب ت ع س.

 والتركيب يدل على القَل ب.

 نمس



تُُره عن َغي ِره. ِره ويَُخصُّه بما يَس  ه الذي يُطلعُه على باِطِن أم  ُجل: صاِحُب ِسّرِ ُس الرَّ  ناُمو 
وَن َجب َرئيَل  فَل قال ِلَخديَجة النّاُموُس األ -صلوات هللا عليه-وأهل الِكتاب يَُسمُّ رضي هللا -كبَر. وفي الحديث: أنَّ َوَرقَة بن نَو 

وَغطَّه إيّاه: لئن  كاَن ما تَقوِلي َن َحقّاً  -صلى هللا عليه وسلّم-رسول هللا  -صلوات هللا عليه-لَّما قَّصت عليه ُمالقاةَ َجب َرئيَل  -عنها
ُس الذي كاَن يأتي موسى  راِنيّاً وقد قََرأَ -. وكان ابن َعم َخِدي َجةَ -صلوات هللا عليه-إنَّه لَيَأ تِيَه النّاُمو  رضَي هللا عنها، وكاَن نَص 

 الُكتَُب.
س   : الحاِذق.-أيضاً -والناُمو 

َخلُه، قالَه األصَمعّي، قال رؤبة:  س: الذي يَل ُطُف َمد   والناُمو 

ِكُن الَخنّاَعةُ الـنّـامـوسـا ال ِصبُ   تُم   الجاُسـوسـااللَّعّابَةَ  وتَح 

رِ  بَ   أي ديِهنَّ والضُّـغ ـبُـوسـا بِعَش  َمَج الَمن ُسوسا َحص    الغُواةِ العَو 

ً -والناُمْوس  ُم بن نَُوْيَرة اليَْربُوعي  رضي هللا عنه: -أيضا  : قَتَْرةُ الصائد، قال ُمتَم ِ

ً  القى  ـعُ يَتََطلَّ  في ناُموِسهِ  َصف َوانَ   على َجن ِب الشَِّري عَِة الِطئا

 ويُروى: كاِرزاً.
ي َسةُ األَسِد، ومنه قول عمرو بن َمع دي َكِرب  َسة: ِعّرِ : أَسُد في ناموَسِته. وقد ُكتَِب الَحديُث بتَماِمه في -رضي هللا عنه-والناُمو 

 تركيب ت م ر.
س والنَّماس: النَّّمام.  والناُمو 

س: الشََّرك، ألنَّه يُوارى تحت األرض.  والناُمو 
رَّ أن ِمُسه ونََمس تُ  ساً: كتَمتُه. -بالكسر- الّسِ  نَم 

س  تِيال.-أيضاً -والناُمو  َس به الِرجال ِمَن االح   : ما تَنَمَّ
س  تُُل الثُّع باَن.-بالكسر-والنِّم  َر، تَق  ِض ِمص  ، تكون بأر  عَةُ قَديد   : ُدَوي بَة َعريَضة كأنَّها قِط 
ِن، وق-بالتحريك-والنََّمُس   : أي فََسَد.-بالكسر-د نَِمَس : فََساد السَّم 

س   َدُر، ومنه يقال للقَطا: نُم  نِها، وَروى أبو سعيد قوَل َحميد بن ثَور رضي هللا عنه: -بالضم -واألن َمُس: األك   ؛ ِللَو 

راِء في داِويَّة   َكنَعائِمِ  نَها  الصَّح  َحص  ِس  يَم    َكنَواِهِق النُّم 

ِس بَِضّمِ النون، وفَسََّرها بالقَطا،  ُع  -بالكسر-وَرواه غيُره: بالنِّم  َر. وقيل َجم  و  ِبهُ السَّمُّ َوُد الِجل ِد؛ يُش  وقال: هو ُدَوي بَة كالدَّلَِق؛ أس 
ِس  .-بالكسر -النِّم  ّمِ س  بالضَّ  : نُم 

، وأنشد:   وقال ابن األعرابّي: أن َمَس بَي نَُهم: أي أَرشَّ

ً  وال  ُكن ُت ذا نَي َرب  فيهم وما  أن َملُ  بَي نَُهم ُمن ِمسا

شُ  ً  أُؤّرِ ِغلُ  أِدبُّ   بَـي نَـُهـُم دائبـا لَِة الُمد    وذو النُّم 

َعُهـم ولِكنَّني ء    رائب  َصد  ِملُ  ِلَما بَي نَُهم   َرفُو   ُمس 

َكاَب:   قال َشِمر: نََمَل وأْنَمَل: إذا نَمَّ. َرفُْوٌء: ُمْصِلٌح. وقال يصف الر ِ

نَ  ُرج  س  ِمن  ُمل تَبِ  يَخ  ِس  تَن ِمي سَ   س  ُملَـبَـّ   ناُموِس القَطا الُمنَّمِ

تَِبهُ على القَطا أمُر الشََّرِك الذي يُ  لُُكه كما يَش  تَبِهُ على َمن  يَس  تَبِِه األعالِم يَش  َن من بَلَد  ُمش  ُرج   ن َصب له.يقول: يَخ 
 والتَّن ِمي س: التَّل بيس.

تُه، قال ال ُجَل ساَرر  ُت الرَّ  ُكَمي ت: وناَمس 

َت وُمن ِذراً  فأب ِلغ َد إن  َعَرض  ُهما  يَِزي  تَِسرَّ الُمناِمسا وَعمَّ  والُمس 

وا َد الغابَتَي نِ  تَِهي َجونَ   لنا الِحي تاَن والضَّبَّ إنَّما فَُضمُّ  النوابسا أُس 

ُهما: هو إسماعيل بن عبد هللا أخو خاِلد، يَزيد: هو يَزيد بن خالد بن عبد هللا، وُمن ِذر: هو ُمن ِذر بن أَسِد بن عبد هللا، و عمُّ
تَِسرَّ الُمناِمس: هو خاِلد بن عبد هللا.  والُمس 

 والُمناِمس: الّداِخل في الناموس وهو قُت َرة الّصائِد.
تَتََر، وهو ان فَعََل. ُجل: أي اس   وانََّمَس الرَّ

؛ وعلى لون  من األلوان؛ وعلى فَس ء  ء  ِمَن األشياء.والتركيب يدل على َستِر َشي   اِد َشي 

 نوس



ء، وقد ناَس يَنوس. ُس والنََّوسان: تَذَب ذُب الشَّي   النَّو 
َي ذا نَُواس  ِلُذؤابَة  كانت  تَنو ، وُسّمِ َعة بن َحّسان، وهو ذو ُمعَاِهر  تُبَّع  واِء اليََمن، واسمه ُزر  : من أذ  ِره.وذو نَُواس   ُس على َظه 

: الَحَسن بن ها  نئ الشاِعر الَمعروف.وأبو نَُواس 
بِي ب، يَن بُتُ  َرج الَحّبِ كثير الماء ُحلو  َجيِّد الزَّ ي نََوِرّي: النَُّواِسّي: ِعنَب  أبَي َعظيم العناقيد ُمَدح   بالسََّراةِ، وقد يَن بُُت بغَي ِرها. وقال الّدِ

ديد-والنََّواُس  عان -بالفتح والتَّش   ، له صحبة.-رضي هللا عنه-: هو النَّّواس بن ِسم 
خى. تَر  َطَرَب واس   ورُجل  نَّواس: إذا اض 

عَلوا األِلَف والالم فيه ِعَوضاً من الهمزة ال ، وأصلُهُ أُناس  فَُخفَِّف، ولم يَج  َمحذوفَة، ألنَّه لو والنّاُس: قد يكون ِمَن اإلن ِس وِمَن الِجّنِ
ِل ذي ِض منه في قَو  تََمَع َمَع الُمعَوَّ يَِرّي:  كاَن كذلك لََما اج   َجَدن  الِحم 

ـِلـعُ  إنَّ    على األُناِس اآلِمنِي نا نَ   الَمـنَـايا يَطَّ

نَُهم ً  كانُوا  َشـتّـى وقـد فَيََدع   وافِِري نـا َجِمي عا

ِلُمَضَر، فََحَضَن النّاَس  والنّاُس: اسُم قَي ِس َعي الن، وهو النّاس بن ُمَضر بن نِزار بن َمعَّدِ بن عدنان. قال ابن الَكل بّي: َعي الُن َعب د  
 فَغَلََب عليه ونُِسَب إلَي ه.
ِس: الَمياَلن.  وأصُل النَّو 
ُت اإلبل: ُسق تُها.  ونُس 

 وقال ابن عبّاد: النََّواس: ما يَتَعَلّق من السَّق ِف.
. أراَدت أنَّ  ع : أنَاَس من ُحِلي ّ أُذُنَيَّ َكه، ومنه حديث أُمُّ َزر  ء: َحرَّ ُس فيهما، وقد ُكتَِب وأناَس الشَّي  ه َحلّى أُُذنَي ها ِقَرَطةً وُشنُوفاً تَنُو 

 الَحديُث بِتَماِمه في تركيب ز ر ن ب.
َس بالَمكان: أقاَم به.  وقال ابن َعبّاد: نَوَّ
َودُّ َطَرفُه. ِر: الذي يَس  ُس من التَّم   والُمنَّوِ
ِطراب  وتَذَب ذُب .  والتركيب يدل على اض 

 نهس

ُس اللَّح   راً: نَه  ساً، قال أبو ذُؤي ب  الُهذَليُّ يصف ثَو  َم أن َهُسه نَه  ُت اللَّح  ناِن ونَت ُره، يقال: نََهس  ذُه بُمقَدَِّم األس   ِم: أخ 

نَهُ  تَـمـي يَن َهس  ُدُهنَّ ويَح  تَي ِن ُمَولَّعُ  َعب لُ   ويَُذو    الشَّوى بالطُّرَّ

نَهُ: بالشين الُمع َجَمة، وال ُس ويُروى: "يَن َهش  ِش الَحيَِّة، والنَّه  ُش: تَناُول  من بَعيد  َكنَه  ِس، وهو تَنَاُول  بالفَم، والنَّه  ُش دوَن النَّه  غيَر -نَّه 
راس.-ُمع َجَمة ُش باألسناِن واألض  ناِن، والنَّه  راِف األس  ُس بأط  ِم ونَت ِفه. وقال أبو العبّاس: النَّه   : القَب ُض على اللَّح 

ُس القََدَمي ن أو َمن هوَش القََدَمي ِن -صلى هللا عليه وسلّم-ألعرابّي عن ِصفَِة النَّبّي قال: وسألُت ابن ا -بالسين والشين-: أنَّه كان َمن ُهو 
َق القََدَمي ِن.  : إذا كان ُمفَرَّ

جال.  وقال غيُره: الَمن هوس: القَليل اللحم من الّرِ
ُء أي يؤَكُل.وقال ابن عبّاد: يقال أرُضنا كثير الَمنَاِهِس، و   الَمن َهُس: الَمكاُن الذي يُن َهُس منه الشَّي 

ُس والنَّّهاُس  -بكسر الميم-والِمن َهُس  ِء -بالفتح والتّشديد-والنَُّهو  : األَسُد. وقال ابن خالََويه: الِمن َهُس: األَسُد الذي قََدَر على الشَّي 
 نََهَسهُ: أي َعضَّهُ، وأن َشَد: 

   بَس راً ِمن َهسااللحيَي نِ  ُمَضبَّرَ 

 وقال رؤبة: 

سا أالَ    تََخاُف األَسَد النَُّهو 

ِم. ِس اللَّح  لُه من نَه  : من أصحاب الحديث، وأص  م   والنَّهاس بن قَه 
أ . وروى َصف واَن بن أَُميَّةَ  -صلى هللا عليه وسلّم-ونََهَس النَّبيُّ  صلى هللا -نَّبّيِ عن ال -رضي هللا عنه-من َكتِف  وَصلّى ولم يَتََوضَّ
َرأُ. -عليه وَسلَّم نَأُ وأم  ساً فإنَّه أه  َم نَه   أنَّه قال: ان َهُسوا اللَّح 

 لُغَة  في نََهَس. -بالكسر-وقال الفّراء: في نََواِدِره: نَِهَس 
ته: أي لََدَغت ه، قال:   ونََهَست ه الَحيَّة ونََهش 

ِس  وذاةِ  ر  نَي ِن َطحوِن الّضِ ِس  لو تَن َهسُ   قَر  ن ُت من نَه   تََمكَّ

   القَب ـِس  َعي ناً كِشَهابِ  تُِدي رُ 

: النَُّهُس  ع: -مثال ُصَرد  -وقال أبو حاتِم  طاد العََصافِير، والَجم  ِري َك ذَنَبِه، يَص  ع ، يُِدي َم تَح  بِه الصَُّرَد إالّ أنَّه ليس بُِملَمَّ : طائر  يُش 
َساُن. وَدَخَل زيد بن ثابِت  َت  -هللا عنه رضي-النِّه  َسلَه وقال: أَما َعِلم  َواِف وقد صاَد نَُهساً، فأََخذَه من يَِده وأر  بِي ل باألس  على ُشَرح 



َم ما بَي َن البَتَي ها. وَمعنى الَحديَث: أنَّه َكِرهَ َصي َد الَمِدي نَِة  -صلى هللا عليه َوَسلَّم-أنَّ النَّبِيَّ   َحَرَمها وَجعَلَ  -على ساِكنيها السَّالم-َحرَّ
 كَحَرِم َمّكةَ َحَرَسها هللا تعالى.

.  والتركيب يدل على َعضَّة  على َشي ئ 

 نهمس

، قاله َشبَابَةُ، وذََكَره ابُن َعبّاد أيضاً. تُور  : أي َمس  َمس  ر  ُمنَه   أم 

 نيس

ِميَّة. و  ُر الّسابُِع من الشُُّهوِر بالرُّ  نَي سان: الَشه 

 هبرس

.ابن عبّاد: َمرَّ يَتَبَه   تَر   َرس: إذا َمرَّ يَتَبَخ 

 هبس

.-فيما يقال-الَهبَُس   : الِخي ِريُّ

 هبلس

: أي أَحد . ِلي س   ابن عبّاد: ما ِبها ِهب ِلس  وال ِهب 

 هجبس

َوج الجافي، وأنشد:  ُجل األه  ُس: الرَّ  أبو عمرو: الَهي َجبُو 

نـى أَحقٌّ  غُني ابن تُـر  َوَج َهي َجبُ  من  ما يُبَلِّ سُ األقواِم أه    و 

 هجرس

ن   د ِلعُيَي نَة بن ِحص  عَلُه الثَّع لَب. وقال أَُسي  ِرس: الِقرُد، وبَنو تَميم تَج  ِه بَي َن يََدي  -رضي هللا عنهما-أبو زيد: الِهج  لَي  وهو مادٌّ ِرج 
لَي َك بيَن يََدي رسوِل -صلى هللا عليه وسلّم-رسوِل هللا  دُّ ِرج  ِرِس؛ أتَّمِ ؟. وقيل هَو َولَُد -صلى هللا عليه وسلّم-هللا : يا َعي ُن الِهج 

 الثَّع لَب، ويوَصُف به اللَّئيم، قال الُكَمي ت يصف ناقَتَه: 

  بالفَلَواِت الوبارا يجاوب نَ   ما الَهَجاِرُس َغنَّي تَهـا إذا

َطأ، ألنَّ الوباَر تكون في الِجباِل ال في الفَلَواِت، وإنَّما يُريُد: َمعُها  قال األصمعّي: أخ  أن الثَّعاِلب إذا ضبحت  في الفالةِ تَس 
 الوباُر في الِجباِل فَتََضاَغبَت من فوقها ألنّها تَأ ُكلُها. وأنشد أبو ُعبَي د: 

ِرس َكنُهُ الفَدافِدُ  وِهج    َمس 

 ويقال: الِهْجِرس: جميع ما تَعَْسعََس باللَّْيِل؛ ما دوَن الثَّْعلَِب وفَْوَق اليَْربُوعِ، قال: 

  َشبِماً يَن قَضُّ بَي َن الَهَجاِرِس  َغدا  قطامي ّ نَمى فوق مرقَب   بِعَي نَي  



 وقال الليث: َرَمتني األيَّاُم عن َهَجاِرِسها: أي عن َشدائِِدها.
ِقيع. ِقُط الذي في البَرِد ِمث ُل الصَّ  وقال ابن عبّاد: الَهَجاِرس: الِقط 

ِرس: من األعالم.  وِهج 
.وفي الَمثَل: أز   ِرس  لَُم من ِهج  ُد، وأغ  ؛ وقيل: الِقر  ِرس، قيل: هو الدُّبُّ  نى من ِهج 

 هجس

ة:  مَّ َواس، قال ذو الرُّ ِره ِمث َل الَوس  َث نَف َسهُ ويَِجد في َصد   الهاِجُس: الخاِطُر بالبال؛ وهو أن  يَُحّدِ

ِجي رَ  ـراِم نَـف ـِسـهِ  وتَه  ِل الَحت هُ الُهمُ  على  قَذّاف  بـأج  ُم الَهَواِجسُ الَهو    و 

 َهْجساً. -بالكسر-يقال منه: َهَجَس في َصْدري َشْيٌء يَْهِجُس 

ُس  ً -والَهج  َمعُها وال يَف َهُمها، قال َطَرفَة بن العَب د يَِصُف ناقَتَهُ: -أيضا  : النَّب أةُ يَس 

ِس للسُّرى وصاِدقَتا عِ التََّوجُّ س    َسم  ت  ُمنَدَّدِ  ِلَهج    َخفي ّ أو ِلَصو 

 وقال الليث: الَهْجُس: ما َوقََع في َخلَِدَك، تقول: َهَجَس في نَْفسي َهمٌّ وأْمٌر، وأنشد: 

سي وقد  النَّعَاَمةُ من قَـِري ب   فََطأ َطأَتِ  ُت هاِجَسها وَهج    َوقَّر 

 النَّعَاَمةُ: فََرُسه.
ِب.: فََرس  كاَن ِلبَني تَغ ِلب، وهو ا-مثال نَُمي ِري ّ -والُهَجي ِسيُّ  ك   ب ن زاِد الرَّ
ُع، قال ماِلك بن خاِلد الخناعّي؛ ويروى ألبي ذُؤيب الُهذَلّيِ أيضاً يصف األَسد: -بالفتح والتشديد-والَهّجاس   : األَسُد الُمتََسّمِ

مي جاِل له يَح  َدان الّرِ تَِمع  باللَّي لِ  َصي د    الصَّري َمةَ أُح   َهـّجـاسُ  وُمس 

ر في نَف ِسه، وقال أبو عمرو:  الصَِّري َمة: موِضع، قال ِجس ويُفَّكِ جاِل، وَهّجاس: يَه  داِن الّرِ األخفَش: معناه يحمي الصَِّري َمةَ ِمن أُح 
َهُرها. ي ر: أي يَس  عاَء في السَّ لَتَهُ َجم  ِجس لَي   َهّجاس: يَه 

 وَهَجَسني عن َكذا: أي َردَّني.
تِبا ِر: أي في ار  س  من األم  ُجو  ِتالط  وعماء  منه.وَوقَعوا في َمه   ك  واخ 

قاِء، وِمثلُه الخاِمُط والّساِمُط، وهو أّول ما يَتَغَيَّر. وقال ا ألزَهرّي: الذي َعَرف تُه وقال أبو َزيد: الَهجيَسة: الغَِري ُض ِمَن اللَّبَِن في الّسِ
ِحي فاً. والذي يَُدلُّ على  ِل أبي َزي د حديُث عمر في هذا المعنى: الَهِجي َمةُ وأُظنُّ الَهِجي َسةَ تَص  ِة قَو  : أنَّ الّسائَب -رضي هللا عنه-ِصحَّ

تَِمُر َعِجي نُه،  -رضي هللا عنه-بن األق َرع بن جابِر الثَّقَِفّي  . أي فَِطي ر  لم يَخ  س  م  َغليظ  وُخب ز  ُمتََهّجِ ُت َطعاَمهُ فََدعا بلَح  قال: َحَضر 
تُع مِ  لُه ِمَن الَهِجي َسِة، ثمَّ اس   َل في َغي ِره.وأص 

ُت. تََدد  ُت: أي ار   وان َهَجس 

 هجنس

 : الثَّقيُل.-مثال ِهَزب ر  -ابن عبّاد: الِهَجن ُس 

 هدبس

 الَهَدبَُّس: البَب ُر الذََّكُر، وقال ابن األعرابّي: هو َولَُد البَب ِر، وأنشد الُمبَّرُد: 

رُ   َرأي ُت َهَدبَّسـاً وفَـَزاَزةً  ولَقَد ي َونِ  يَت بَعُ  والِفز  َرةً كالضَّ   ِفز 

 هدرس

 ابن عبّاد: الَهَداِري ُس والدَّهاِري ُس والدَّراِهي ُس: الدَّواهي.

 هدس



ِل اليََمِن قاطبَةً.-بالتحريك-األزهرّي: الَهَدُس   : اآلُس. قال الصغاني مؤلف هذا الِكتاب: هذه لُغَةُ أه 

 هرجس

جاس: الَجِسي م. قال الصغاني مؤ تُه في ابن فاِرس: الِهر  هاُس، وقد ذََكر  لف هذا الِكتاب: قد ان قَلََب عليه اللَّف ُظ، والصَّواُب: الِجر 
ِة. حَّ ِضِعه، وقد ذََكَره ابن دريد والليث واألزهرّي على الّصِ  َمو 

 هرس

ِتقاُق الَهِري ِس؛ وهَو الَهِري َسة. و ُس: األكل الشديد؛ والدَّقُّ الشديد، ومن هذا اش   الَهّراس: ُمتَِّخذُ الَهِري َسة وصانِعُها.ابن دريد: الَهر 
ُن؛ من هذا. راس: الهاُوو   والِمه 

 ً راس ?أيضا راساً فقال: ما -صلى هللا عليه وسلّم-: َحَجر  َمن قور  يُتََوضَّأُ منه. وفي حديث النبّي -والِمه  َن ِمه  م  يَتَجاذَو  : أنَّه َمرَّ بِقَو 
تَِبعوَن هذا؟ قالوا: َحَجُر األِشّداء، فقال:  ُكم؟: َمن  َملََك نَف َسه عند الغََضِب. ويُروى: يَربَعوَن َحَجراً، ويُروى: يَر  ِبُرُكم بأَشّدِ أال أُخ 

تَلَئ أَحُدكم َغي ظاً ثمَّ يَغ   دَّةُ أن  يَم  ِل الِحَجارةِ؟ إنَّما الّشِ دَّةَ في َحم  ِسبوَن الّشِ  ِلبَه.َحَجراً، ويُروى: فقال: أتَح 
راس: م . ورِوَي أنَّ النبيّ والِمه  في َدَرقَتِه بماء  من  -رضي هللا عنه-صلى هللا عليه وسلّم ?َعِطَش يوَم أُُحد؛ فجاء َعِليٌّ  -اء  بأُُحد 

َزة بن عبِد الُمطَّلِّب وك ُكُر َحم  ماِعيل بن َمي مون يَذ  ِهه. قال ُسَدي ف بن إس  راِس، فَعافَه وَغَسَل به الدََّم عن َوج  راِس اَن ُدفِ المه  َن بالِمه 
 رض هللا عنه: 

د   اذ ُكُروا َرعَ الُحَسي ِن وَزي  ـراِس  بِجانِبِ  وقَتيالً   َمص   الِمـه 

يُف ِرغ على يََدي ه من إنائه  -صلى هللا عليه وسلّم-أنَّ النبّي  -رضي هللا عنه-وروى أبو ُهَري َرة  قال: إذا أراَد أَحُدُكم الوضوء فَل 
جال.ثاَلثاً، فقال له قَي ن   راس: الَحَجر الَمن قور الذي ال يُِقلُّه الّرِ نَع؟. أراَد بالِمه  َراَسُكم هذا كيَف نَص  َجعّي: فإذا أتَي ناُكم ِمه   األش 

ِضع  باليَماَمة من مناِزِل األعشى، وهو القائُِل فيه:   والِمهراس: َمو 

  فالَوت ِر إلى حاِجرِ  بالشَّطِّ   من قَتَلَةَ أط اللُهـا شاقَكَ 

َراس  إلى ماِرد   فَُرِكنَ  َحةَ ذي الحاِئرِ  فَقَاعِ   ِمه    َمن فُو 

 وبَعيٌر ِمْهراٌس: شديد األكل، وإبل َمَهاريس، قال الُحَطْيئَة يَْذُكُر إبِلَه: 

ِلها َمَهاريسُ  لُها َضي َف أه  وي ِرس   الَخـِفـراتِ  النّاُر أب َدت أوُجهَ  إذا  يُر 

 ، قال رؤبة: وَجْوٌز ِمْهراٌس: شديٌد قَِوي  

َراس   وُعنُق   ز  ِمه  ّ لها وأع جاس   وَمن ِكبا  تَمَّ وَجو    ِعز 

راس ِمَن الِرجال: الذي ال يَتََهيَّبُه ليل  وال ُسرًى.  وقال ابن عبّاد: الِمه 
يها َمَهاِري س. ئِها نَسّمِ  وقال الليث: الَمَهاِري س من اإلبِل: الِجَساُم الثِّقَاُل، وِمن ِشدَّةِ َوط 

ِديد-والَهّراُس  -مثال ُسعَال  -والُهَراُس  ِل، قال رؤبة أيضاً: -مثال َكتِف  -والَهِرُس  -بالفتح والتَّش  ِر واألك   : األَسد الشَّديد الَكس 

ُجمانُ  واس   ليُث َعِري ن   كأنَّه  بن ُهَري م َهّراس   والتُّر   ِدر 

 أي يَْكِسر األعداء ويَُدقُُّهم. وقال آَخُر: 

ثـاب  ا َشديدُ  سا َشديداً   لّساِعَدي ِن أخا و  ُرهُ َهِرساً َهُمو    أس 

اج:   والِمْهَرُس: الِمَدقُّ والِمْكَسُر، قال العج 

زُ  َدسا يُغَّرِ زاً ِمر  داَء َجو  َدسـا وهاَمةً   األع  ِكباً ُمفَر   وَمن 

َرسا وَكل َكالً      ذا حاِميات  ِمه 

ُس  لَُم منه.-ل َكتِفوقال ابن عبّاد: الَهِرُس مثا-والَهر  ، وأغ  نى ِمن  َهِرس  ُر. قال: وفي الَمثَل: أز  نَّو   : الّسِ
ك، الواِحَدة: َهَرَسة، قال النابغة الجعدي رضي هللا عنه: -مثال َسَحاب  -والَهَراُس   : شَجر ذو َشو 

  الِكالِب يََطأ َن الَهَراسا ِطباقَ   يَُطابِق َن بـالـّداِرِعـي نَ  وَخي ل  

 ع ث  تطابُق.ويروى: وشُ 
ُجل َهَراَسة. َي الرَّ  وقال أبو عمرو: الَهَراُس: بَق ل  له ثََمر ِمث ُل النَّبِِق، وفيه شوك  كأنَّه أنياب. وبه ُسّمِ



ي باني الكوفي: متروك الَحديث، تَكلَّم فيه أبو ُعبَي د وغيُره.  وأبو إسحاق إبراهيم بن َهَراَسة الشَّ
بَة، وهي أكثر منه َشوكاً، وقالت الخنساء تَِصف الخيل:  وقال غير أبي عمرو: الَهَراَسة بِه القُط   تُش 

تِ  ِطباقَ   َزَجروها في السَّري حِ وطابَـقَـت   إذا   الِكالِب في الَهَراِس وَصرَّ

غَُر منها. وأرُض َهرِ  بَِة إالّ أنَّها أص  َسة: إذا أن بَتَِت الَهَراَس، وقال النابغة والَهَراَسةُ ُمقَبَّبَة ، وعن األعراِب القُُدم: الَهَراَسة كالقُط 
يَانّي:   الذُّب 

ـنَـنـي فَبِتُّ  ً   كأنَّ العائدات  فََرش    به يُعلى فِراشي ويُق َشبُ  َهَراسا

 وقال ابن عبّاد: الَهَراُس: الَخِشن ِمَن األماِكن.
ُهم.  قال: وَهَراَسة القوم: ِعزُّ

ُجل  تَ -بكسر الراء-وَهِرَس الرَّ لُه.: إذا اش   دَّ أك 
ُس  : الِهر  بيه، كأنَّه قد ُهِرَس.-بالكسر-وقال الُجَمِحيُّ ُب الَخلَق، وهذا على معنى التَّش   : الثَّو 

ِء.  والتركيب يدل على َدق ّ وهزم  في الشَّي 

 هركس

ِلُكه. َء وتُه  تَأ ِصُل الشَّي   ابن عبّاد: الَهَرن َكُس: نعُت ِلُكّلِ جائَحة  تَس 

 هرمس

ماس ِمي ُس والُهَراِمُس: األَسد الَجِريُء الشَّديد العادي على الناس، قال رؤبة يصف أسداً:  الِهر   والِهر 

ماس   يَغ ُدو  نابَـي ِه ِمـَخـدٌّ فَـأّس   وَوق عُ  بَال  أبوها الِهر    بأش 

م ما ِلقَي.  وقال ابن فاِرس: الميم فيه زائدة، وانَّما ُهَو من َهَرَس، كأنَّه يَُحّطِ
س والهِ  َمو  س-ر  َدو  ب.-مثال فِر  ل ُب الرأي الداِهيَة الُمَجّرِ  : الصُّ

ر. ماس: َولَُد النِّم   وقال ابن األعرابّي: الِهر 
َكدَّن، وأنشد:  ِمي س: الَكر   والِهر 

تِ  ِت يا لَِمي س بالَمو  قَُم والفاعوسُ  قد  ما َعيَّر    يَهلُك األر 

سُ  واألَسدُ  ُهـو  ع النَـّ ئِمُ  لُ والبَطَ   الُمذَرَّ تَل   الَحؤوسُ  الُمس 

لَعُ  سُ  واللَّع  تَبُِل العَـُسـو  ِمي سُ  والِفي لُ   الُمه    ال يَب قى وال الِهر 

 وقال ابن عبّاد: الُهَري ِمَسة: األُن ثى من الَحي قُطاِن.
س. َمَسة: العُبُو   والَهر 

م بُه  َمَسةُ النّاِس: َكالُمُهم وَضِجيُجُهم وَصخ   .وقال الفّراء: َهر 

 هسس

َء: إذا فَتَّهُ وَكسََّرهُ. والَهِسي ُس: ِمثل الفَِتي ِت.  ابن دريد: َهسَّ الشَّي 
 َهّساً: إذا َحدََّث نَف َسهُ. -بالكسر-والَهِسي ُس: الكالم الَخفّي. قال: وَهسَّ يَِهسُّ 

ِر الغَنَِم، وال يُقال ِهس  -بالضم-وُهس   ر  ِمن َزج  .. وقال ابن عبّا-بالكسر-: َزج  َت الّشاةَ قُل َت: ِهس  ِهس   د: إذا َزَجر 
قاس. لُهُ قَس  لَهُ ُكلَّه. وقال ابن فاِرس: هَو ِمن باب اإلبدال، وأص   وراع  َهس هاس: إذا َرعى الغَنََم لَي 

َهاس: الذي ال يَنام اللَّي َل َعَمالً. : سريع. وقيل الَهس  َهاس   وقََرب  َهس 
َهاس: ا  لقَّصاب.وقال ابن األعرابّي: الَهس 

َهَسة: تََسل ُسل الماِء.  والَهس 
ِهَسة: الحاِذقَة بسوق الغَنَم.  والُمَهس 

ِوه، قال:  ُجِل باللَّي ِل ونَح  عِ والُحلّيِ، وَحَرَكةُ الرَّ ر  ُت الّدِ َهَسةُ: َصو   والَهس 

سان  وَخي ل  ُمـِغـي َرة   ِوهللِ    بُشبّاِك الَحديِد َهَساِهسُ  لَُهنَّ   فُر 



:َعِزي فُها. وَهساِهسُ   الِجّنِ
أَب السَّي َر. َهَس لَي لَتَهُ ُكلَّها: إذا أد   وَهس 

َوَستُها، قال:  َجُم وَحديُث النَّف ِس وَوس   وقال الليث: الَهَساِهُس: الكالم الَخفيُّ الُمَجم 

مُ  فَلَُهنَّ    منه َهَساِهس  وُهُمو 

ةٌ في ُكل ِ َشْيٍء له َصْوٌت َخِفيٌّ    َكَهساِهِس اإلبِِل في َسْيِرها، قال: والَهْسَهَسةُ: عامَّ

َر ذا الصَّماِصمِ  إذا َن الظَّه  ً   َعلَو   بالَجمـاِجـمِ  كالَهدِّ  َهَساِهسا

نا. بَح  ِهُس حتى أص   وفي النَّواِدر: الَهَساِهس: الَمش ي، يقال: بِت نا نَُهس 
ع والُحلّي، وأنشد: ر  ُهس: صوت َحَركة الّدِ   وقال أبو عمرو: التََّهس 

َهسا وُمذ َهبِ   من ُحّرِ الثِّياِب َمل بَسـا لَبِس نَ    الَحل يِ إذا تََهس 

 والتركيب يدل على أْصوات واْختاِلٍط.

 هطرس

تُُر فيه. ُرس: التََّمايُُل في الَمش يِ والتَّبَخ   ابن عبّاد: التََّهط 

 هطس

ساً:  ِطُسه َهط  ُر، يقال: َهَطَسهُ يَه  .ابن دريد: الَهط ُس: الَكس   إذا َكَسَره، وليَس بثَبَت 

 هطلس

 ابن عبّاد: الَهَطاِلي ُس: الُخل قَاُن.
لَُس  -مثال َعَملَّس  -وقال ابن دريد: الَهَطلَُّس  ء  َوَجَده؛ أي يَأ ُخذُه. -مثال َجع فَر  -وزاَد غيُره الَهط  ِلُس ُكلَّ َشي  : اللِّصُّ القاِطُع يَُهط 

لَس  ، وُهُم الَهَطاِلَسة.ويُوَصف به فيقال: َهَطلَّس وَهط 
ً -والَهَطلَّس   : الِذئب.-أيضا

لََس فالن ِمن ِعلَّتِه: إذا أفاَق من َمَرِضه وأق بََل.  وقال ابن األعرابي: تََهط 
تِيالُه. لُُس: َطلَُب اللِّّصِ واح   وقال ابن عبّاد: التََّهط 

 هقلس

ئاب التي في ألوانِها ُغب َرة ، واِحُدها: ِهق ِلس  بالكسر. الُمفَضَُّل: الَهقَاِلُس والَهَجاِرُس: الثَّعاِلُب. وقال ابن  عبّاد: الَهقَاِلُس: الذِّ
ً -قال: والِهق ِلُس  َُ الُخلُِق.-أيضا  : السَّّيِِء

ئُب يقال له: الَهقَلَُّس   ، قال الُكَمي ت يصف َغديراً: -مثال َعَملَّس  -وقال َغيُره: الذِّ

َمعُ  َواَت الفََراِعِل َحو   وتَس  ئاَب الَهقَاِلسا تُعاوي  لَـهُ أص    ابَن آوى والذِّ

 هكرس

فاِدعُ.  ابن عبّاد: الَهكاِرُس: الضَّ

 هكلس



 : الشَّديد.-مثال َعَملَّس-أبو عمرو: الَهَكلَُّس 

 هلبس

تَأ نَُس به، وِهل ِبس   : أي أَحد  يُس  ي س وِهب ِلس  وِهب ِلي س   أيضاً. -بالكسر-ابن عبّاد: لَي َس بها َهل بَس 
. ب  : أي ثَو   وما َعلَي ه َهل بَِسي َسة وَهل بَِسي س 

ئاً يَِسي راً، قال رؤبة يصف بَخيالً:   وما أَصب ُت منه َهل بَِسي ساً: أي َشي 

بَـِسـي سـا يا   أع مى ُمق عَداً َسِري سا وعاشَ   لَي تَهُ لم يُع َط َهل 

سـا يُل حى بُو   الِكي سا ثُونَ يَُضمَّ الوارِ  حتى  ويُب قي مالَهُ الَمح 

 هلس

 ابن فاِرس: الَهل ُس: الخير الكثير.
ُل بن العَبّاس: ُجُل ُهالَساً، قال الفَض  لُّ ِبعَي نِه، وُهِلَس الرَّ : وهو الّسِ  وقال ابن دريد: َرُجل  به َهل س  وُهالَس 

ً  نََكأُوا  الذيَن تَبَـايَعـوا مـن هـاِشـم   إنَّ  َت ُهالَسا َطَمر  َحَك فاض    قُُرو 

ِلُسه َهل ساً: إذا َهَزلَه.  فهو َمهلوس، وقد َهلََسه الَمَرض يَه 
َسام، قال الُكَمي ت.  والَهواِلس: الِخفاف األج 

َراَء الدَّواِخسا أبو  وَعدا من آِل هسر  ُمَكـلِّـب   َغدا َدة  يشلي الضَّ   ول 

مـا َضَواِمر ثال الِقداحِ كـأنَـّ نَ   أم  واَء السُّاللِ  يُعاِلج   الَهَواِلسـا أد 

قَّة والضُُّمور.  وأصل الَهل س: الّدِ
ُمه َجف الً. لوس  كأَنَّما ُجِفَل لَح  رأة  َمهلوَسة: ذاُت َرَكب  َمه   وام 

تَين-وقال ابن األعرابّي: الُهلُُس   : النُّقَّهُ من الِرجال.-بضمَّ
ً -والُهلُُس  ع فى وإن  لَم يَكونوا نُقَّهاً.-أيضا  : الضَّ

، قال:  واإله الَُس: ر   َضِحك  فيه فُتُو 

َحكُ    ِمنّي َضِحكاً إه السا تَض 

ً -ويقال  ار بن سعيد الفَْقعَسي : -أيضا  : أْهلََس إليه: أي أَسرَّ إليِه َحديثاً، ومنه قول الَمر 

َجعي زارَ  عُ   الَخيَاَل فَهاَجني من َمض  لَـِس  التَِّحيَِّة كالَحديثِ  َرج   الُمه 

نَجُ  لَُس والُمح  .الُمه   : الَخفيُّ
ليس: الُهَزاُل، قال الَمّرار أيضاً:   والتَّه 

هُ  قَِرد   رَ   تََربَّعَـهـا َربِـي عـاً ُكـلَـّ ي ِف َغي َر ُمَهلَِّس  وُشُهو    ذاَك الصَّ

بُه. لُو  تَلَُس العَق ِل: أي َمس   وفالن  ُمه 
ةُ.  والُمَهالََسة: الُمَسارَّ

ء  ِمن فاِء َشي  ِكيب الَهل ُس: الَخي ُر الَكثِي ُر. والتَّركيب يدل على إخ   كالم  وَغي ِره، وقد َشذَّ عن هذا التَّر 

 هلطس

ُس  : الِهل َطو  س-َشِمر  َدو  ئاب  وأنشد: -مثال ِفر  ِص ِمَن الذِّ  : الَخفيُّ الشَّخ 

لَةِ  قد ئ َب َشديَد العَـو  لَسَ   تَت ُرُك الذِّ ساً َكثِيَر العَسَّةِ  أط    ِهل َطو 

 هلقس



، وأنشد: أبو عم ل  َدح  ُس والِهلَّق ُت: الشَّديد وهي ُمل َحقَة  بِِجر   رو: الِهلَّق ُس والِهلَّك 

ب عَي ِن ِهلَّق س  َحنِق   مائلُ   األُذنَي ِن في َحّدِ القَفا أن َصبُ    الضَّ

: أي شديد. ع  ِهلَّق س   وقال ابن عبّاد: ُجو 
ِم.  وَرُجل  ِهلَّق س: كثيُر اللَّح 

 هلكس

ل-د: الِهلَّك س ابن عبّا َدح  : أي َشديد ، وأنشد: -مثال ِجر   : الشديد ِمَن اإلبل. وقال الليث: بَِعي ر  ِهلَّق س  وِهلَّك س 

سا والباِزلَ    الِهلَّك 

 وقال ابن دريد: الِهلَّْكس: الدَّنيُء األْخالق، وقال غيره: الِهْلِكُس مثال ِهْجِرٍس.

 همس

ُت الَخِفّي، و ُس: الصَّو  َشِر.الَهم  ِء أق داِمِهم إلى الَمح  تاً َخِفيّاً من َوط  سا( أي: َصو  َمُع إالّ َهم   منه قوله تعالى: )فال تَس 
. وقال ُصَهي ب  س  : َهم  ء  ال نَف َهُمه.  -صلى هللا عليه وسلّم-: إنَّ َرسول هللا -رضي هللا عنه-وُكلُّ َخفي ّ كاَن إذا صلّى َهَمَس بَِشي 

لَِة ال ، فقال رسول هللا -رضي هللا عنه-تَّع ِري ِس: قال أبو قَتَاَدةَ وفي حديِث لَي  ِمُس إلى بَع ض  -صلى هللا عليه وسلّم-: َجعََل بعُضنا يَه 
ِم تَف ِريط. وفي الحديث اآلَخر: أنَّ النبّي  ِمسوَن به؟ قُل نا: تَف ِري ُطنا في َصالِتنا، فقال: ليَس في النَّو   صلى هللا عليه-: ما الذي تَه 

ز: ُمَواَجَهة . -وسلّم ُز: كالُم من َوَراِء القَفا، واللَّم  ِسه. فالَهم  ِزه وَهم  ِز الشَّي طاِن ولَم  ذ من َهم   كاَن يَتَعَوَّ
لُه تعالى: )أُعوُذ بك من َهَمَزاِت الشَّياِطيِن، و ِمُس بَوس واِسه في ُصُدوِر بَني آَدم، وهو قَو  ِوُس فَيَه  بَك َرّبِ أن   أُعوذُ والشَّي طان يَُوس 

ِر هللا تعالى. ُضروِن( أي ِمن نََزغاِت الشَّيَاِطي ِن الّشاِغلَِة عن ِذك   يَح 
ُس من الكالم.  وقال أبو الَهي ثَم: إذا أَسرَّ الَكالَم وأخفاه: فذلك الَهم 

ِت القََدِم. فى ما يكون ِمن َصو  ُس األق َدام: أخ   وَهم 
ساً: أي شَ  ذاً َهم  تُه أخ  راً، ويقال: َهَمَسه: إذا َعَصَره.ويُقال: أَخذ   ديداً، ويقال: َعص 

ء، قال رؤبة:  ُس والَهّماُس: األَسد الشديد الَوط   والَهُمو 

سـا لَي ث     الِفي َل والجاموسا واألق َهبَي نِ   يَُدقُّ األَسَد الَهُمـو 

 وقال رؤبة أيضاً: 

الس   في ُدُهنَّ أح     َهّماس  َخب ط  وَعضُّ  عاَدتُهُ   نَِمَرات  ِور 

س  وَهّماس  ألنَّهُ إذا أَخذَ َشي ئاً َعَصَره، تِفاِعها كالِحل ِس على َكتِفَي ِه. وقيل: يُقال له َهُمو  يقال: َهَمَس إذا  َجعََل ُزب َرتَه في ار 
 َعَصَر، قال العّجاج: 

ث   ـِس  ينِفي نَ   َهي جى لم تَُرم  بـأب ـِس  لُيُو  ذ  َهـم  أ ِر وأخ   بالزَّ

ِس با عن حاِء ُكلَّ َجر      َحِة البَط 

ُس: الذي يَِسي ُر باللَّي ِل، وأنش ِس وهو الَكس ر. قال ِهشام: الَهُمو  ِسُر فَِري َستَه؛ ِمَن الَهم  ُس: الذي يَك  د ألبي ُزبَي د وقيل: الَهُمو 
َملَة بن الُمنِذر الطائّي:   َحر 

ِري فَباتُوا ِلجوَن وباَت يَس  سُ بالدُّج بَِصي ر    يُد    ى هاد  َهُمو 

ل َمِة، ثمَّ ُجِعَل ذلك اسماً يُع َرُف ب ِمس في الظُّ ُس: من أسماء األَسد؛ ألنّه يَه  ُس". وقال األزهرّي: الَهُمو   ه.ويروى: "َغُمو 
ساً فقال:   وَجعََل الُكَمي ت النّاقَةَ َهُمو 

ـَك لـم أِجـد فهذا  العَراِمسا الَهّمِ إالّ الواِخَداتِ  قِرى  لهذا واق ر َهمَّ

قـمـيَّةً  ُغَري ِريَّةَ  ً   األن ساِب أو َشـد  سا   ت باري اليَع َمالِت الَهواِمسا َهُمو 

فَعُها. فافُها إالّ َري ثَما تَر  َض أخ   يُِريُد ال تََمسُّ األر 
ُس: ِقلَّةُ الفُتُوِر باللَّي ِل والنَّهاِر.  وقال أبو السََّمي َدع: الَهم 

 ُس: السَّي ُر باللَّي ِل.وقال أبو عمرو: الَهم  
ِر وال َجَهاَرةَ في الَمن ِطق، ولكنَّهُ  د  ِت الصَّ ِت في الفَِم ِمّما ال إش راَب له من َصو  ُس: ِحسًّ الصَّو  ُس.وقال الليث: الَهم   كالم  َمهُمو 



ص  فََسَكَت، وإنَّما  لُُك: َحثَّهُ َشخ  َمعُها قَو  موَسة: عشَرة ، يَج  ُف الَمه  ِضِعه والُحُرو  تِماُد في َمو  ِعَف االع  َي الَحرُف َمهموساً ألنَّه أُض  ُسّمِ
 حتى جرى َمعَهُ النَّفَُس.

ِش َخفِ  ساً وَصه ؛ وَهّساً وَصه ، وهذا ساِرق  قاَل ِلصاِحبِِه: ام  . ويقال: َهم  ُكت  ِش َخِفيّاً واس  ِمس  وَصه : أي ام  .ويقال: اه  ُكت   يّاً واس 
فَاِف اإلبل، وذُِكَر عن ابِن عبّاس  والَهِمي س: صوُت نَق لِ   أنَّه قال:  -رضي هللا عنهما-أخ 

ً  وُهنَّ  ِشي َن بنا َهـِمـي سـا ي ُر نَِنك  لَِمي سا إن    يَم  ُدِق الطَّ   تَص 

ُجُل ِمَن الطَّعاِم وفُْوهُ ُمْنَضمٌّ قيل: َهَمَس يَْهِمُس َهْمساً، قاله أبو َزيد، وأنشد في نَ   واِدِره: وإذا َمَضَغ الرَّ

ـسـا لقد سا َعجائزاً   رأي ُت َعَجباً ُمذ  أم    ِمث َل األفاعي َخم 

سـا يَأ ُكل نَ  ِلهنَّ َهم  سـا ال  ما في َرح   تََرَك هللاُ لهنَّ ِضر 

ب َدةَ إالّ  ال  َعُجوز  ال تَُساوي فَل َسـا قيهم ـسـا تأُكُل الزُّ  نَه 

داِء.وروى غيُر أبي َزيد: "ِمث َل السَّعالي". و ُل العَجوِز الدَّر  ُس: أك   قال أبو الَهي ثَم: الَهم 
 وَهَمَسه: أي َمَضغَه.

ُس: القَب ُر.  وقال ابن عبّاد: الَهم 
ة، وكذلك التَّهاُمُس.  والُمَهاَمَسة: الُمَسارَّ
. ّ ت  وِحس   والتَّركيب يدل على َخفاِء َصو 

 هملس

يِ.: قَِويُّ -مثال َعَملَّس  -الليث: َرُجل  َهَملَّس     الّساقَي ِن َشديُد الَمش 

 هنبس

باِر النّاِس.  الَهن بََسة: التََّهن بُُس. وقال ابن دريد: يقال فالن  يَتََهن بَس: إذا كاَن يَتََحسَّس  عن أخ 

 هندس

: -مثال ِخن ِدف  -ابن األعرابّي: أَسد  ِهن ِدس   َدُل بن الُمثَنّى الطَُّهويُّ ، قال َجن   : أي َجِريء 

ُسو َدماً ويَل َحـسُ أ يأُكلُ  قَي هِ   و يَح    َهّواس  ِهَزب ر  ِهن ِدسُ  ِشد 

باً. أيِ ُمَجّرِ : إذا كان َجيَِّد الرَّ  ورُجل  ِهن ِدس 
ِر، وهم َهنَاِدَسةُ هذا األمِر: أي العُلَماُء به. ُس هذا األم   وفالن  ِهن َدو 

فَرُ  ر َمجاري القُنّيِ َحي ُث تُح  ، فَُصيَِّرِت الّزاُي ِسي ناً، ألنَّه ليس في والُمَهن ِدس: الذي يُقَّدِ تَقٌّ ِمن الِهن داِز، وهو فاِرسيٌّ ، وهو ُمش 
يه  ُر الماِء، قال والعََرب تَُسّمِ لُهُ آب  أن داز  أي ُمقَّدِ َهرّي: أص  ء  من َكالِم العََرِب زاي  بعَد الّداِل. قال األز  القُنَاقَِن. واالسم: َشي 

 الَهن َدَسة.

 هوس

تُه أِهُسه َوه   أبو تُه أِهي ُسه َهي ساً، وَوَهس  تُهُ، وكذلك ِهس  ساً: أي َدقَق تُهُ وَكَسر  ُسه َهو  َء أُهو  ُت الشَّي   ساً.ُعبَي د: ُهس 
ُر، قال الُكَمي ت: -والهاء للُمبالَغَة-والَهّواس والَهّواَسةُ    : األَسد الَهُصو 

بَُط الَهّواُس فينا َشَجاَعةً  هوَ  لُ  يُعاِدي ِه الِهَجفُّ  نوفيم  األض   الُمثَقَـّ

 :  وقال أبو ِسْدَرة ُسَحْيم بن األْعَرف الُهَجْيمي 

نـي تََحـسَّـبَ  تَد  من واِحـد  ال أُغـاِمـُره   بها  َهـّواس  وأي قَـَن أنَـّ  ُمف 

ه فَقُل تُ  ص    له: فـاهـا لـفـيك فـإنَـّ رئ  قاِريَك ما أن َت حاِذُره   قَلُو    ام 



 رؤبة: وقال 

دي  لها َهّواَسةً ِعَرب ـضـا إنَّ    به وِمن َطحاً ِمَهّضا نَر 

بطاً.  ويُروى: نَعلو به وِمخ 
ب  ُشجاع .  وَرُجل  َهّواَسة: أي ُمَجّرِ

ُس  ً -والَهو   : الطََّوفاُن باللَّي ِل.-أيضا
ِل. ُس: ِشدَّةُ األك   والَهو 

ُي الذي يَع تَِمد فيه صاحِ  ُس: الَمش  َي األَسد َهّواساً.ويقال: الَهو  تِماداً َشديداً. وقيل: منه ُسّمِ  بُه على األرِض اع 
عى َوتَسيُر، وإنَّما ُشبِّهَ َهَوَساُن النَّاقَِة بَِهوَ  : أي تَر  ُت اإلبَل فََهاَست  ُق اللَّيِّن، يقال: ُهس  ُس: السَّو  َوةً والَهو  ِشي ُخط  َساِن األَسِد آلنَّها تَم 

عى،  َوةً وهي تَر   قال الُكَمي ت: ُخط 

وا نَ   لنا الِحي تاَن والضَّبَّ إنَّما فَضمُّ َد الغابَتَي نِ  تِهي ُجو   الَهَوايِسا أُس 

َء، يق َء، يُقال: هاَس يَُهوُس َهي ساً: وهو إف ساُدَك الشَّي  ئ ُب وقال ابن دريد: يقال: هاَس يَُهوُس َهي ساً: وهو إف َساُدَك الشَّي  ال: هاَس الذِّ
ساً: إذا أف َسَد فيها.في الغَنَ  ِم َهو 

ُس: أي داَر.  ويقال: هاَس يَُهو 
َوس، قال ابن األعرابي: َمع ناه: النّاُس يأُكلُوَن َطيِّباِت الّزماِن والّزماُن يَأكُ  سى والّزماُن أه  ِت.وتقول العرب: النّاُس َهو   لُهم بالَمو 

ِرَك.  والَهِوي ُس: ما تُخفيه في َصد 
 ُر، قال رؤبة: والَهِوي ُس: الِفك  

سـا إذا ثََر الَهِوي سـا َشي طانَه  البخيُل آَمَر الَخنُـو   وأك 

تََن أن  يَِخي سا في ِرِه وأك  ُرمُ  آمرتَ   َصد   النُّفُوسا نَف ساً تَك 

 والَهَوُس: طرف  ِمَن الُجنُون.
ِبعَة؛ وهي التي تَتََردَُّد فيها الضَّ   بَعَةُ.وقال الفّراء: الَهِوَسة: النّاقة الضَّ

 : تَِلم، قال َزيد بن تُركي ّ ُل الُمغ   والَهِوُس والَهّواُس: الفَح 

ِشكُ  ِجَس في اإليجاِس  يُو  ِث وفي اللَُّساِس  في  أن  يُو  م    باقِِل الرَّ

   َهـّواِس  َهديَم َضـبَـع   فيها

 .-بالكسر-واالسُم منه: الِهَواُس 
س    ِمَن الَهَوِس، عن ابن عبّاد. :-بفتح الواو الُمَشدََّدة-ورُجل  ُمَهوَّ

 والتَّركيب يدل على َطَوفان  وَمِجيء  وذَهاب  في ِمث ِل الَحي َرةِ.

 هيس

َء بَكث َرة ، يقال: هاَس يَِهي ُس َهي ساً. ُذَك الشَّي   ابن دريد: الَهي ُس: أخ 
 لِّها.قال: والَهي ُس: الفَّدان؛ لغة يماِنيّة. وقال غيره: هو اسم أَداةِ الفَّداِن كُ 

ب  كاَن. : الَهي ُس: السَّي ُر أيَّ َضر   وقال األَمويُّ
بَي ر راِء به، قال أبّاق  الدُّ ِر واإلغ  كاِن األم  َد إم  ُجل: ِهي ِس ِهي ِس، ِعن   ّي: وقال ابن دريد: َكِلَمة  للعََرب يَقولوَن للرَّ

ِس  يا ُم ما القَي ِت ِمن   يا  لَي لَةً ما لَـي لَة الـعَـُرو    َجِدي ِس َطس 

ـِري ِس  تَذ َهبي اللَّي لَةَ  ال  لَياليك فَِهي سي ِهي سـي إحدى  بالتَّع 

فَهان.  وَهي َساُن: من قُرى أص 
بََرت  َهي ساً، قال ابن األعرابي: تَِهي ُس األرَض: أي تَُدقُّها. بَلَت  َمي ساً وأد  ِل: أق   وفي ِصفَِة لُقمان بن عاد  للنَّم 

: ِهي ِس ِهي ِس؛ معناه ال بَِقَي منهم أَحد . وقال الليث: يقال في تُؤِصلت  يَة  أو قَبيلة  فاس  ِجعَت  قَر  تُر   الغارة إذا اس 
ُس. َكِرهم فَهاَسُهم وحاَسُهم: أي داَسُهم، يقال: هاَس يَِهي ُس ويَُهو   وقال األصَمعّي: يقال َحَمَل فالن على َعس 

يَُس: الشُّجاعُ. ومنه حديث أبي األس   يَُس األل يَُس. واأله  فُوا فالناً فإنَّه األه  تُه، وَعّرِ فُوا عليكم فالناً َضِعي ف  ما َعِلم  َوِد الدُّؤلّي: ال تُعَّرِ
َوُس، فعدله إلى الياءِ  يَِس أه  ل في األه  ُر، قال: واألص  ُس أي يَُدو  يَُس معناه في كالِم العََرِب: الذي يَُهو   ليَُواِفَق قال أبو بكر: األه 

  األل يَِس.لَف ظَ 
. ء  يَُس ِمَن اإلبِل: الَجِريُء الذي ال يَن قَبُِض عن َشي   وقال ابن عبّاد: األه 

 وجس



. ُت الَخفيُّ ُس: الصَّو   الَوج 

ُس  ً -والَوج  ُر أيضاً.-أيضا َمُع ِحسَّه، وهو الفَه  ُجُل َمَع جاِريَِتِه واألُخرى تَس   : أن  يكوَن الرَّ
ُس: الفََزعُ يقع في ال  قلب أو السَّمع من صوت  وغيِره.والَوج 
 والَوَجَسان: فََزعُ القلب.

ُجِس  َجِس واألو  ُر، يقال: ال أف عَلُهُ َسِجي َس األو  َجُس: الدَّه  ها-واألو  يت.-بفتح الجيم وَضّمِ ّكِ  : أي أبَداً؛ عن ابن الّسِ
َجَس: أي َشي ئاً من الطَّعام، و َده أو  َرة .وقال األَُموّي: يقال ما ُذق ُت ِعن  َجُس: أي قَط   ما في ِسقَائه أو 

 والواِجُس: الهاِجُس.
: من األعالم.  وميجاس 

َس. فاً، وكذلك تََوجَّ َمَر في نَف ِسه َخو  َجَس في نَف ِسه ِخي فَةً( أي أَحسَّ وأض   وقوله تعالى: )فأو 
س  ً -والتََّوجُّ ة يصف صا-أيضا ِت الَخِفّيِ، قال ذو الرمَّ ع إلى الَصو   ئِداً: : التََسمُّ

زاً من َسنَـاِبـِكـهـا إذا َس ِرك  مُ  أو  تََوجَّ ض  أو بِه الُمو    كاَن صاِحَب أر 

ة  مَّ ً -وقال ذو الرُّ  يصف ثوراً:  -أيضا

َس ركزاً ُمق ِفـر  نَـُدس   وقد ِعه َكِذبُ  بِنَب أةِ   تََوجَّ ِت ما في َسم  و    الصَّ

ق تُه قليالً  ُت الطَّعاَم: إذا تََذوَّ س  ُت الشَّراَب. وتََوجَّ س   قليالً، وكذلك تََوجَّ
ُجِس، وما  َجِس واألو  ع  له، وِمّما َشذَّ عن هذا التركيب: ال أف عَلُه َسِجي َس األو  ء  وتََسمُّ ساس  بَِشي  ُذق ُت ِعن َده والتركيب يدل على إح 

َجَس.  أو 

 ودس

َت به: أي  ساً: أي َخِفَي. وأيَن َوَدس  َء َود   أيَن َخبَأ ته. وما أدري أيَن َوَدَس: أي أيَن ذََهَب.َوَدَس عليِه الشَّي 
ثُر. ساً: إذا َظَهَر فيها النَّب ُت ولم يَك   وقال ابن دريد: َوَدَسِت األرُض تَِدُس َود 

ِمل هُ. تَك  َت إليه كالماً لم تَس  ُت إلى فالن بَكالم: إذا َطَرح   وَوَدس 
دوَسة. ، واألرُض َمو   قال: والنَّب ُت واِدس 

 ل ابن فاِرس: الَوديس: النَّبات الجاف.وقا
هَ األرض ولّما تَتَّشعَب ُشعَبُه بَع ُد، إالّ أنَّه في ذلك كثير ُمل تَف.  وقال الليث: الِوَداُس من النَّبات: ما قد َغّطى َوج 

َسها. َسَن َود  ل نبات األرض، يقال: ما أح   والَود س: أوَّ
َرَجت األرُض نَبا َدَست.وقال أبو َزيد: إذا أخ   تَها قيَل: أَو 

عى النَّب َت. َدَسِت األرُض: إذا َوَضعَت الماِشيَة ُرؤوَسها تَر   وقال أبو َزيد: أو 
َهُر نَباتُها، وأن َشَد للبَِعي ِث:  ُل ما يَظ  ِدي ساً، وهي أرض  ُمَودََّسة : أوَّ  وقال األصمعّي: َودََّسِت األرُض تَو 

ته  قَتُودي فوَق َجأ ب َخاللـه كأنَّ  وى َعَداب  ُمَوّدِسُ  بِيَن بُو    القُص 

َت به. َت به: أي أي َن َخبَأته، مثُل َوَدس  ُء: أي َخِفَي، وأي َن َودَّس   وقال ابن فاِرس: َودََّس َعلَيَّ الشَّي 
 وما أدري أي َن َودََّس: أي أي َن ذََهَب.
ُي الِوَداِس.  وقال الليث: التََودُُّس: َرع 

تَنِي س:  بلدة من نواحي اف ريِقيَةَ. ورتنس: َور 

 ورس

ِسم،  م  يّاً، ونَباتُه مثل نبات الّسِ ء  بَّرِ عاً، وال يَمون ِبغَي ر اليََمن، وال يكون منه َشي  َرع باليََمن  َزر  ُس: يُز  فإذا َجفَّ ِعن َد الَور 
تُه، فَتُن فَُض فَيَن تَِفُض  َر ِسنين؛ أي يُقيم في إدراِكِه تَفَتَّقَت  َسنِفَتُه وهي َخرائُِطه وأِكمَّ ِلُس َعش  َرعُ َسنَةً فَيَج  ُس، ويُز  منها الَور 

نَُس  -صلى هللا عليه وسلّم-األرِض يُن بِت ويُثِمر. ومنه حديث النبي  ِرُم القَِمي َص وال الِعَماَمةَ وال البُر  أنَّه قال: ال يَل بَُس الُمح 
س  وال باً َمسَّهُ َور  بَي ِن. وقال  وال السََّراِوي َل وال ثَو  فََل من الَكع  فََران؛ وال الُخفَّي ِن إالّ أالّ يَِجَد نَع لَي ِن فَل يَق َطع ُهما حتى يَكونا أس  َزع 

 العّجاج يصف َجَمالً: 

فَرُّ  ِس  يَص  ِفراَر الـَور  ِس  من  لليُب ِس اص  ُم الدَّر  حِ َعِصي    َعَرِق النَّض 

س   َعِر َور  ي نََورّي: للعَر  ، إذا فُِرَك ان فََرَك، وقال الّدِ س  ِمي ِم َور  َعَرة  َجفَّت  من ذاِتها، فَيوجُد بَي َن ِلحائها والصَّ ، وال يكون إالّ في َعر 
ُس.  وال َخي َر فيه، ولكن يُغَشُّ به الَور 



فَرَّ ُصف َرةً شَ  ي ِف وان تهى ُمنَتَهاه اص  ، وذلك أنَّه إذا كان في آِخِر الصَّ س  ِث َور  م  ث  قال: وللّرِ فَرُّ منه ما البََسهُ. وِرم  ديَدةً حتى يَص 
، قال عبد هللا بن َسلََمة  : أي ذو َوَرس   وهذا أَصح: -وقيل: ُسلَي َمة، وقيل: ُسلَي م-َوِري س 

َحت َصفَِريَّة في باِلت  َروَّ   يقطرَن َغي َر َوِري ِس  بِنَواِضح    ُمر 

ُس: اسم َعن ز  كانت َغزيَرة.  وَور 
َرة.وَجَمل  وارِ  : شديد الُحم   س 

َوِدها. وفي الحديث: أنَّ الُحَسي َن  ِسيُّ من أقداح النَُّضاِر: من أج  قى فََخَرَج إليِه  -رضي هللا عنه-وقال الليث: الَور  تَس  مرَّ بِدار  فاس 
ِسي ّ ُمفَضَّض  فََشِرَب فيه.  َرُجل  بِقََدح  َور 
ِرُب لَو ب  يَض  ِسيُّ ِمَن الَحمام: َضر  َرة  وُصف َرة .والَور   نُه إلى ُحم 

َرةُ  رئ القيس:  -بالكسر-وقال ابن دريد: َوِرَست الصَّخ  ، وأنشد الم  السَّ َضارَّ وتَم  لُب حتى تَخ   في الماِء: إذا َرِكبَها الطُّح 

طو ّ ِصالَب  كأنّها وتَخ  لُبِ  ِحَجاَرةُ   على ُصم    ِغي ل  واِرسات  بُِطح 

: من أصحاب الحديث.وإس حاق بن إبراهيم بن أبي ال يُّ ِس الغَّزِ  َور 
ف ِر، فهَو واِرس، وال يُقال موِرس، وهو راك؛ فََصاَر عليه مثل الُمالِء الصُّ فَرَّ َوَرقُه بعَد اإلد  ُث: إذا اص  م  َرَس الّرِ من النَّواِدر.  وأو 

، وكأنَّ الُمَرادَ  ِرس  ي نََوري: لم يَقولوا َوَرَس كما لم يَقولوا ُمو  ِر، وإنَّما  وقال الّدِ ، كما قالوا تاِمر في ذي التَّم  س  بِواِرس  أنَّه ذو َور 
َرقَ  َرَس الشََّجُر فَهَو واِرس: إذا أو  ِضُع فَهَو باِقل، وأو  ِرُس إذا بَلََغ ِنهايَتَه قال: وقال األصمعّي: أب قََل الَمو  ، ولم يُع َرف َغي ُرهما، يُو 

. قال: وقال بعض روى ذلك عنه الثِّقَة. وَزَعَم بعُض الرُّ  ، وهذا غيُر َمعروف وإنَّما هو قِيَاس  ِرس  َرَس فهو ُمو  واِة أنَّه يقال أو 
َشَب، فَيَقولوَن في النَّع ِت ع َدة: بَلَد  عاِشب؛ وال يقولوَن إالّ أع  واةِ الثِّقَلِت: َوَرَس فهَو واِرس. قال أبو َعبَي  لى فَعََل وفي الِفع ِل الرُّ

 تََكلََّمت  بِِه العََرُب. على أف عََل، هكذا
ِس. ِري ساً: َصبَغ ته بالَور  َب تَو  ُت الثَّو  س   َوَورَّ

 وسس

: الِعَوُض.  الَوسُّ
َواُس: اسم الشَّي طان.  والَوس 

ُس الّصاِئِد والِكالِب، قال ذو الّرمة يصف ثَوراً:  َواس: َهم   والَوس 

ـِهـُرهُ  فَبَـاتَ  ـئُزه ثـأ د  ويُس  َواُس والهَضبُ ال نَذَّؤبُ   يَش  ي حِ والَوس    ّرِ

ً -والَوْسَواس  ِ، قال األعشى: -أيضا  : َصوُت الُحلي 

َمعُ  َواساً إذا ان َصَرفَت   تَس  تَعاَن ِبِري ح  ِعشِرق   كما  للَحل يِ َوس   َزِجلُ  اس 

. َواس: َجبَل   وَوس 
َشِريُّ  َمخ  : من أو  -رحمه هللا-وقال جار هللا العالَّمة الزَّ  ِديَِة القَبَليَِّة.: َوس َوس 

َواُس  َوَسة والَوس  َواس -بالكسر-والَوس  َوَس إليه، -بالفتح-: حديث النَّف ِس، والَوس  َوَس له وَوس  ل زال. يقال: َوس  ل َزاِل والزَّ : االسم؛ كالّزِ
َوَس إليه الشَّي طا ُره: )فََوس  َوَس لهما الشَّي طاُن(، وقال َجلَّ ِذك  ُن قال يا آَدم(، والعََرب توِصُل بهذه الُحُروف قال هللا تعالى: )فََوس 

َوَسة في التَّن زيل ما يُل ِقي ِه الشَّي طان في القَل ب وفي حديث النَّف ِس. قال ر َدة: الَوس  ؤبة يصف الُحُمَر الواِرَدة ُكلِّها الِفع َل. وقال أبو ُعبَي 
 والّصائََد: 

َم الَمَهق   حتى َزق   وبَلَّ   إذا ما ُكنَّ في الَحو  َضاَد اللَـّ ُد الماِء أع   بَر 

ِلصاً َربَّ الفَلَق   َوس َوسَ  ُعو ُمخ  َن تأ ِوي نَ  ِسّراً   يَد   العُـقُـق   وقد أوَّ

.  الحوُم: الَكثيُر، أي َشِرب َت حتى كأنَّ ُكلَّ ِحمار  منها أتان  حاِمل 
 والتركيب يدل على صوت  غيِر َرفيع.

 وطس

ر   ُس: الضَّ ث: هو بالُخّفِ وَغي ِره.األصمعّي: الَوط  ، وقال أبو الغَو   ُب الشديد بالُخّفِ
ساً: إذا َكَسَره، قال َعنتََرة بن شّداد العَب سّي:  ُر، يقال: َوَطَسه يَِطُسه َوط   وأصل الَوط س: الَكس 

ثَمِ  تَِطسُ   ِغبَّ السُّـرى َزيّافَة َخّطاَرة   اإلكاَم بَوق عِ ُخف ّ ِمي 



 ُس".ويروى: "َمّوارة تَطِ 
تَدَّت  -صلى هللا عليه وسلّم-والَوطيس: التّنور، ومنه قول النبّي  تَلَِد القَوم: اآلَن َحِمَي الَوِطي س. أي اش  يوَم ُحنَي ن لَّما نََظَر إلى ُمج 

ُب، قال األفَوه األوِدّي:   الَحر 

ب نَ  َمـت   أُّدِ ـب ـِر إذا َضـرَّ ِطراَم الوَ  نِي رانَها  بالـصَّ ُب اض    ِطي س  الَحر 

 والَوِطيَسة: ِشدَّة األمر.
: واد  في ِديار َهَواِزن، قال بِش ر بن أبي خاِزم:  َطاس     وأو 

ب ِعيَت  إبالً ُجر  تُر  راب، وإبل ُمَوقََّسة. وقال األزهري: َسِمع ُت أع راِبيَّةً من بَني نَُمي ر  كانت اس  قِي س: اإلج  اً، فَلَّما أراَحت ها والتَّو 
تُهُ َسأَلَت صا . -بالقصر-ِحبَها فقالَت: إلى أيَن آوي هذه الُمَوقََّسة. آَوي  تُه  بالَمّدِ  ِمثل آَوي 

 وكس

ُء يَِكُس. والَوك س  ً -الَوك س: النُّق َصان، يقال: َوَكَس الشَّي  ُجل في تِجاَرتِِه: أي نقَص وَخِسَر فيها. -أيضا : النَّق ُص، وقد ُوِكَس الرَّ
ُخل  بها ولم يفرض  لها الّصَداق قال: إنَّ  -رضي هللا عنه-. وُسئَل ابُن َمس عود  فَوَكَس الِزم وُمتَعَد ّ  َرأة  ولم يَد  عن َرُجل  ماَت عن ام 

 لها صداقاً كصداِق نَِسائها ال َوك س وال َشَطط؛ وإنَّ لها الِمي راث، وَعلَي ها الِعدَّة.
: إذا بَِقَي في  ةُ على َوك س  .ويقال: بََرأِت الشَّجَّ ء  فِها َشي   َجو 

َرهُ، وأنشد:  م  يُك   وقال ابن دريد: الَوك س: ُدُخول القََمر في نَج 

  قَب َل ليالي الَوك ِس  َهيََّجها

َسُف فيه.  وقال أبو عمرو: الَوك س: َمن ِزُل القََمِر الذي يُك 
جَ  م  فَثَجَّ أِس َدم  أو َعظ   .وقال ابن عبّاد: الَوك س: أن  يَقََع في أُّمِ الرَّ

َكس: أي َخِسي س.  قال: ورُجُل أو 
ُجل  َكَس مالُه: ذََهَب، َجعَلَه الِزماً.-على ما لَم يَُسمَّ فاِعلُه-وأُوِكَس الرَّ  : أي َخِسَر. وقال ابن عبّاد: أو 

بيخ. كيس: التَّو   وقال أبو عمرو: التَّو 
ِكي س: النَّق ص، قال رؤبة:   والتَّو 

ِكـي   وشانِئ   تُهُ التَّو  أم  تُهُ   سـاأر  َدعُ الِفن ِطي سا َصلَم    أو أج 

نَبَةُ. تُه. والِفن ِطي َسةُ: األر  تُه: أل َزم  أم   أر 
َران.  والتركيب يدل على نُق َصان وُخس 

 ولس

. َرَعت  نَقَت  في َسي ِرها وأس  : إذا أع  س: الناقة التي تَِلُس في َسي ِرها َول ساً وَولََساناً. وقد َولََست   الَولُو 
: أي ما لي فيه ِخيانَة  وال َخِدي عَة .وما ل ِر َول س  وال َدل س   ي في هذا األم 

ماء: أي يَِلغ فيها. ئ ِب: َوالّس؛ ألنَّه يَِلس في الّدِ  ويقال للّذِ
ُت به. ض  ُت به: أي َعرَّ ُت به وَوالَس  لَس  ُت الَحِدي َث وأو   وَولَس 

 وقال ابن ُشَمي ل: الُمَوالََسة: الِخَداع.
.ويقال:   قد تََوالَُسوا عليه: أي تَنَاَصروا في ِخب ّ وَخديعَة 

 والُمَوالََسة: ِشب ه الُمَداَهنَة، يقال: فالن ال يُداِلس وال يَُواِلس.
ب  من السَّي ِر؛ وعلى الِخيانَة.  والتركيب يدلُّ على َضر 

 ومس

ِء حتى يَن َجِرَد، وأنشد ِء بالشَّي  ِتكاك الشَّي  س: اح   : ابن دريد: الَوم 

ُس الَمَواِركِ  وقد تاَف َوم  َد األك    َجرَّ

يَا؛ توقّ  ك عليها الراِكب إذا أع  ُجل يَتََورَّ ؛ وهي ِجل دة تُعَلَّق بيَن يََدي الرَّ َرَكة  ِرَكة  وَمو  ي غاِرَب البَِعير، انتهى قال: الَمَواِرك جمع َمو 
 كالُم ابِن دريد.



َس ِلغَي ِره، َمع الَوم  ُر الَمواِرك، انتهى كالم األزَهرّي. قال الصغاني مؤلف هذا الكتاب:  قال األزهرّي: لم أس  َوايَة عندنا: َمو  والّرِ
ُره:  ة، وَصد  مَّ  الصَّواب ما قالَه األزهرّي، والبيت لذي الرُّ

َضها يَكادُ  ِسي ُعُرو  ُب يَم    الِمَراُح الغَر 

ُرها في المَ  ُر، وإنَّما المعنى َمو  ِضع ال يَُمو  تاِف في وذلك الَمو  ُر األك  َد األكتاَف َمو  وارِك، يعني األكتاف، كأنَّه أراَد: وقد َجرَّ
تاَف وأَضاَف، كقوله تعالى: )قال لَقَد  َظلََمَك بُِسؤاِل نَع َجتَِك إلى نِعَاِجه( أي بُِسؤاِله نَع جَ  َمَر الك  تََك، والنَّع َجةُ ليَس الَمَواِرك، وأض 

 لها ُسؤال.
ِمَسة: الفا عُها َمَواِمي ُس. وفي والُمو  ِمَساُت: الفََواِجُر ُمَجاَهَرةً. ذكرها في تركيب م و س. وقال ابن عبّاد: َجم  ِجَرة. وقال الليث: الُمو 

َكنَت  من الوَ  : أي أم  َمَست  ِمساِت. وقد أو  هَ الُمو  ِس أي ُدَعاِء أُّمِ ُجَري ج  الّراِهب: اللُّهمَّ ال تُِمت هُ حتى تُِريَه ُوُجو  ِتكاِك.م   االح 
ُس  ِضيُّ الذي لم يَُرض  بَع ُد. -بفتح الميم الُمَشدََّدة-وقال ابن عبّاد: الُمَومَّ  من اإلبل: العُر 

 وهس

ي ر واإلس راعُ فيه. قال العّجاج يَِصُف الِقفَاَف:   الليث: الَوه ُس: ِشدَّة السَّ

َصَحان   ِس  وَصح  ر    قَذَف  كالتُّر  ِس نَُساِميها بَِسي ر  وَ  َوع    ه 

ً -والَوْهُس  ، قال رؤبة: -أيضا رُّ    : الس ِ

سى سـا أم  ّ ُشو  نَ   الغَواني بَع َد ُود  لَج  ُهوسا لَج  ني َمن ِطقاً َمو    ُدو 

 والَوْهُس: التََّطاُوُل على العَِشيرِة واالْختيَاُل، قال ُحَمْيد بن ثَْوٍر رضي هللا عنه: 

َرأي ِن من العَِشيرةِ أُوِلعا إنَّ  راِض والَوه ِس  بِتَنَقُِّص   ام    األع 

ً -والَوه س   : النَِّميَمة.-أيضا
 والَوه س: الدَّقُّ والَكس ر، قال ُطَري ح الثَّقَفي يصف أُُسوداً: 

َرَجها الغُلُوُّ فأق بَلَت   بَِطَرت    تَُرومُ  الِبالَد تَناُل َحي ثُ  تَِهسُ   فأخ 

اس، قال رؤبة: والَوْهس: الَوْطُء. والَوه اس: األَسد الَوط    اء؛ َشبيهٌ بالَهو 

َواس   كأنَّهُ    َضي غَِميٌّ وّهاس   بالعَثََّري نِ   ليُث َعـِري ن  ِدر 

 وقد َسّموا وّهاساً.
. لَط بَدَسم  بََخ الَجَراُد ثمَّ يَُجفَّف  ثمَّ يَُدقَّ فَيُق َمَح أو يُب َكَل أو يُخ  يت: الَوِهي َسة: أن يُط   وقال ابن السّكِ

زاً َشديداً.وقال َشمِ  َض: أي يَغ ِمُزها َغم   ر: يقال: َمرَّ يَتََوهَّس األر 
ُي الُمث قَل.  وقال أبو ُعبَي د: التََّوهُّس: َمش 
 : أي ساُروا.-بمعنىً -ويقال: تََوهَُّسوا وتََواَهُسوا وواَهُسوا 

دَّةِ في األُُموِر؛ وعلى السرار.  والتركيب يدلُّ على الّشِ

 ويس

: كَ  لََحه. وقال اليَزيدّي: الَوي ُح والَوي س بمنِزلَ الليث: َوي س  الح؛ كقوِلَك للَصبّيِ َوي َحه وَوي َسه ما أم  تِم  ِضع رأفَة واس  ة ِلَمة في َمو 
.  الَوي ل في المعنى. وقال أبو تُراب: َسِمع ُت أبا السََّمي َدع يقول في هذه الثالثة: إنَّها بمعنًى واِحد 

يت: في كتا  ب األلفاظ: يُقال: َوي س  له: أي فَق ر  له، قال: والَوي ُس الفَق ُر.وقال ابن السّكِ
 وقال ابن األعرابّي: لَِقَي فاُلن  َوي ساً: أي لَِقَي ما يُِري ُد، وأنشد: 

 َوي سا من النِّكاحِ  ولَِقيَت    َسَجاحِ َشبثاً وقَي سا َعضَّت

ا َوْيَسَك فإنَّه ال يُقال إال   ا َوْيَحَك فََكالٌم بَي ٌِن َحَسٌن.وقال أبو حاتٍِم: أم  ا َوْيلََك فََكالٌم فيه ِغلٌَظ، وأم   للِصْبيَان، وأم 

 يأس



جاء. وقال ابن فاِرس: اليَأُس قَط ع األَمل، قال: ولَي َس في كالم العََرب -وهذه عن ابِن عبّاد-اليأ ُس واليَاَسةُ  : القُنُوُط، وهو ضدُّ الرَّ
ِر الكالم بعده ِء يَي أُس، وفيه لُغَة  أخرى: يَئََس يَي ئَُس ياء  في َصد  َزة إالّ هذه، يقال: يَئَس من الشَّي  وهي شاذّة.  -بالكسر فيهما-ا َهم 

ِح هللِا( بكسر التاء، وقرأ ابن عبّاس  حِ هللِا(، -رضي هللا عنهما-وقرأ األعَرج وُمجاِهد: )ال تِي أُسوا من َرو  : )إنَّه ال يِي أُس ِمن  َرو 
ِتث قالوهذا  لَُم الس  َو يَع  ِله ياء  نَح  تَق بَل؛ إالّ ما كاَن في أوَّ َل الُمس  َرةَ على الياء، على لُغَِة تَميم وأَسد وقيس وَرِبيعَة؛ يكِسرون أوَّ هم الَكس 

ي إحدى اليائَي ن باألُخرى. ِسروَن في يِي أُس ويِي َجُل ِلتَقَّوِ  وإنّما يَك 
؛ مثال حَ  س  .وَرُجل  يَُؤس  ويَؤو   ذُر  وَصبُور 

تَق بَل من الياِء الثانِيَة أِلفاً فيقول: يائُس وياَءُس.  وقال الَمبَّرُد: منهم َمن  يَب ِدُل في الُمس 
ِسُب ونَِعَر يَن ِعُر ويَبَِس يَي بُِس  ن: . وقال أبو زيد: ُعل يَا ُمَضَر يقولو-بالكسِر فيهنَّ -وقال األصمعّي: يقال يَئَس يَي ئَُس وَحِسَب يَح 

ِسُب ويَن ِعُم ويَي ئُس   وُسفالها بالفَت ح. -بالكسر-يَح 
حاِبنا إنَّما يَِجيُء على لُغَتَي ن، يعني يَئَس يَي اَس  ويَأََس يَي ئَُس، ثمَّ تَُركَُّب منهم ا لُغَة ، وأّما َوِمَق يَِمُق وقال ِسي بََويه: هذا ِعن َد أص 

 ي وَوثَِق يَثُِق وَوِرَث يَِرُث فال يَجوز فيهنَّ إالّ الكسر لُغَة  واِحَدة .وَوِفَق يَِفُق وَوِرَم يَِرُم وَوِلَي يَلِ 
ً -ويَئََس  : بمعنى َعِلَم؛ في لُغَِة النََّخعِ، ومنه قوله تعالى: )أفَلَم  يَي أِس الذيَن آَمنُوا(، وكان عليٌّ وابن عبّاس ?رضي هللا -أيضا
َدريُّ وابن  -عنهم َِ الذيَن آَمنُوا"، فَِقي َل الب ِن عباس  وُمجاِهد وأبو جعفر والَجح  َن: "أفَلَم  يَتَبَيَِّن رضي هللا -كثير وابن عاِمر يَق َرأو 
: -عنهما بُوعيُّ الرياحيُّ . وقال ُسَحي م بن َوثيل  اليَر   : إنَّها يَي أس؛ فقال: أُظنُّ الكاتَب َكتَبَها وهو ناِعس 

نَنـي وقُل تُ  ع ِب إذ  يَي ِسُرو  َدمِ  ألَم    لهم بالّشِ   تَي أَُسوا أني ابُن فاِرِس َزه 

ف  ر بن عمرو أخي َعو  َدم فََرُس بِش  ع ب". وقال أبو محمد األعرابي: َزه  نَني"، ويروى: "وقُل ُت ألهِل الّشِ بن ويروى: "إذ  يَأ ِسُرو 
.عمرو؛ وَعوف: َجدُّ ُسَحي م بن َوِثي ل، قال: ثمَّ َرَجَع في ذلك أبو النَّدى وقال: " َدم" قال: هو اسُم َرُجل   ألَم  تَي أَسوا أنّي ابُن قاتِِل َزه 

لَم، قال: وهو في المعنى على تَف ِسيِرهم، ألنَّ هللا  قََع إلى وقال الفّراء في قوله تعالى: )أفَلَم  يَي أِس الذيَن آَمنُوا(: أفَلَم يَع  تعالى قد أو 
 ً َمراً، كما تقوُل في المؤِمنِي ن أنَّه لو َشاَء لََهدى النّاس َجميعا يُسم الِعل ُم، فكاَن فيه الِعل ُم ُمض  ؛ فقال: أفَلَم  يَي أُسوا ِعل ماً، يقول: يُؤ 

تُه ِعل ماً. وقيل معناه أفَلَم  يَي أِس الذيَن آَمنوا من ايمانِ  ُت منَك أالّ تُف ِلَح، َكأنََّك قُل َت: َعِلم  م ال َمن  َوَصفَهم هللاُ بأنَّه الكالم: قد يَئس 
ِمنُوَن، ألنَّه قاَل: )ولو شاَء هللاُ لََجَمعَُهم على الُهدى(.  يُؤ 

: كما يَئَس الُكفّاُر في قُبُوِرهِ  ِل ُمجاهد  م من رحمة هللا وقوله تعالى: )كما يَئَس الُكفّاُر من أصحاِب القُبُوِر( قال ابن َعَرفَة: معنى قَو 
ِت بالغَي   يوا ويُب عَثوا.تعالى؛ ألنَّهم آَمنوا بَع َد الَمو  . وقال َغي ُره: كما يَئَُسوا أن  يُح   ِب فَلَم  يَن فَع هم إيمانُهم ِحي نَئذ 

ِل أق َرَب، قال: -صلى هللا عليه وسلّم-وفي ِصفَِة النَّبّي  ِله، ألنَّه كاَن إلى الطُّو  ِيُس من ُطو  . معناه: أنَّ قَاَمتَه ال تُؤ  ل   : ال يَأ َس من ُطو 

وانِهاالِقَصا يَئسَ  َن من نس   الُحّسـادِ  لها من وِحماُشُهنَّ   ُر فَلَس 

ِل طُ  ، قال: ومعناهُ ال َمي ؤوس  منه من أج  َن من ُمبَاراتِها في القوام. ورواه أبو بكر في ِكتابِه: وال يائس  من ُطول  ِله، يقول: يَئس  و 
. وقد ُكتَِب الَحديُث بتَماِمه في تركيب ع أي ال يَي أُس ُمطاِولُه منه إف راِط ُطوِله، فَيائس  بمعنى َمي ؤوس   فُوق  ، كماء  دافِق  بمعنى َمد 

 ز ب.
ّلِ ِمَن العََرِب. ل من أصابَهُ داُء الّسِ  واليأ ُس: بن ُمَضر بن ِنزار بن َمعَّدِ بن عدنان، وهو أوَّ

مَ  ، قال إبراهيم بن َعلّيِ بن محمد بن َسلََمة بن عاِمر بن َهر  لُّ  ة: واليَأ ُس: الّسِ

ِركِ   تَجزي نَني ونَِجّي قَل ـبـي أال  خالياً وَمَع الشُُّهودِ  بِِذك 

لُ  ني وقَو  دِ  أًِصي بَ   الكاِشِحيَن إذا َرأو    بِداِء يَأ س  فهو ُمو 

ِه ماِلكاً:   وأْيأَستُه وآيَْستُه: أي قَنَّْطتُه، قال َطَرفَة بن العَْبِد يَْذُكُر ابَن َعم ِ

ِس ُمل َحدِ  كأنّا  ي ر  َطلب تُـهُ من ُكّلِ خَ  وأي أَسني   َوَضع ناهُ إلى َرم 

 وقال رؤبة: 

تِئ ناس   في َخَرد   وِعفَّة    في الغَواني َطَمع  واي ئآس   إذ    واس 

تَي أُسوا منه(. -على اف تَعَلَ -واتَّأس  تَي أَس: أي يَئَس، قال هللا تعالى: )فَلَّما اس   واس 
ج عِ الرَّ  اِء؛ وعلى الِعل م.والتركيب يدل على قَط 

 يبس

ءُ -بالضم-اليُب ُس  ِلَك: يَبَِس الشَّي  وهو شاذُّ.  -بالكسر فيهما-يَي بَُس ويابَُس، وفيه لُغَة  أُخرى: يَِبَس يَي ِبُس  -بالكسر -: مصدر قَو 
 َعبََدةَ:  ، قال ثعلب: كأنَّه ِخل قَة ، قال َعل قََمةُ ابن-بالفتح-واليَب ُس: الياِبُس، يقال َحَطب  يَب س  

َخش بُ  كما  أب داُن الَحـِديِد عـلـيهـم تََخش  َخَشت  يَب َس الَحَصاِد َجنُو    َخش 



ة:  مَّ يت: هو جمع يابِس؛ مثل راِكب وَرْكب. وقال أبو ُعبَْيد في قَوِل ذي الرُّ  وقال ابن السك ِ

ِب إالّ يُب ُسها و من  يَب َق بالَخل َصاِء ِمّما َعنَت  بـه ولم ط    َهِجي ُرهاالرُّ

رّي  ِر يَب ساً" بسكون الباء، وقََرأَ األعَمش: -رحمه هللا-ويروى بالفتح، قال: وُهما لُغَتان. وقرأ الَحَسُن البَص  : "َطريقاً في البَح 
 وهي لُغَة  ثاِلثَة. -بكسر الباء-"يَبِساً" 

لُه اليُبُوَسة ولم يُع َهد  َرطباً قَطُّ: هذا شَ  ء  يَبَس  والعََرب تقول فيما أص  باً ثمَّ يَبَِس فَبُِسكونِها، -بفتح الباء -ي  ، فإن كاَن يُع َهُد َرط 
: أي كانا َرِطبَي ِن ثمَّ يَبِسا. والطَّريق الذي َضَربَهُ هللا تعالى لموسى  ِضُع يَب س   -صلوات هللا عليه-يقال: هذا َحَطب  يَب س  وَمو 

 ً حابِِه لم يَعُد َطريقاً قَطُّ ال َرِطبا َهَرهُ هللا تعالى لهم ِحي نَئذ  َمخلوقاً على ذلك؛ لتَعظيم اآليَة وإي َضاِحها،  وأص  وال يَابِساً، إنَّما أظ 
َك ال . وَحرَّ ِضع  قد كاَن فيه ماء  فَيَِبَس؛ فهَو يَب س  كاُن الباِء بالذَّهاِب إلى أنَّه وإن  لم يُكن َطريقاً فإنَّه َمو  باَء العَّجاج وإس 

 : للضَّرورة فقال

َمعُ  َوسـا تَس  تَجَّ   للَحل يِ إذا ما َوس  َرسا وال  ياِدها وأج   في أج 

ي حِ الَحَصاَد اليَبَسا َزف َزفَةَ      الّرِ

 : إذا كانت ال تُنِْيُل خيراً، قال: -بالتحريك-ويقال: اْمَرأةٌ يَبٌَس 

ـِه يَبَـس   إلى   س  ال باَرَك ربّي في القَعَ  قَع َساءَ   عجوز  َشنَِّة الـَوج 

، ويَبَس  -أيضاً -ويقال  : إذا لم يكن بها لَبَن  ً -: شاة  يَبَس  كيِن؛ َحكاها أبو ُعبَي َدة. -أيضا  بالتَّس 
 وقال ابن عبّاد: اليَبََسة: التي ال لَبََن بها من الّشاء، والَجمع: اليَبََساُت واليَبَاُس واألي بَاُس.

. : أي ياِبس  ي  أي بَس   وثَد 
ِمي َوِظي َف الفََرِس وَغي ِره. واألي بََسان: ما  َم عليه من الّساقَي ن، والجمع: األيابِس. وقال ابن دريد: األي بَسان: ما َظَهَر ِمن َعظ  ال لَح 

تَه من َوَسِط ساِقَك آلََمَك، قال: وهو اس   م الذي يقال له الظُّن بُوُب؛ الذي إذا َغَمز  ، م  وليوقال أبو الَهي ثَم: األي بَس: هو العَظ  َس بِنَع ت 
 ولهذا ُجِمَع على أيابِس.

ُكُر أخيِه َحب تَراً:  بَةً قال الراعي يَذ  ُب عليه السُّيُوُف وتكون ُصل   وقال ابن عبّاد: األيابِس: ما تَُجرَّ

قُوُب ال يَرقَإِ النَّسا فإِن    لَه: أل ِصق  بأي بَِس ساقِـهـا فَقُل تُ  بِر العُر    يَج 

ِت: ما يَِبَس منه، يقال: يَبَِس فهَو يَبِي س؛ مثال َسِلَم فهو َسِلي م. وقال األصمعّي: يقال: ِلما يَبَِس من أحرار واليَبِي ُس من النَّبا
فَاُر. قال األزه ُب والصَّ َُ البُهمى فهو الِعر   َ ، فاّما يَبِي  ِرها: اليَِبي ُس والَجِفي ُف والقَِفي َف والقَفُّ رّي: ال تقوُل البُقُول وُذُكو 

ِب والبُقُوِل التي العَ  ، إنَّما اليَبِي ُس ما يَبَِس ِمَن العُش  ياِن والَحلََمِة يَبِي س  لِّ . وأنشد َرُب ِلما يَِبَس ِمَن الَحلّيِ والّصِ تَتَناثَُر إذا يَبَِست 
 األصمعّي: 

  أف عى في يَبِي س  قَفِّ  َكشَّةُ 

 أبي خاِزٍم يصف ِحْجراً: وقال أبو عمرو: يَبِْيُس الماِء: العََرُق، قال بِْشر بن 

ً  تَرها با ة  منها ُمخاِلطَ   ِمن  يَِبي ِس الماِء ُشه   ِغَرارُ  ِدرَّ

باً" ألنَّ العََرَق يَِجفَّ عليها  نَُع أحياناً، وإنَّما قال: "ُشه  ةِ، يقول: تُع طي أحياناً وتَم  رَّ .الِغَراُر: ان ِقطاعُ الّدِ  فَيَب يَضُّ
.-ِمثال قََطام- وقال ابن األعرابّي: يَبَاِس  ُكت  َت: اي بَس  يا َرُجُل: أي اس  ُجل إذا ُسّكِ ءةُ. ويقال للرَّ َرةُ وهي السَّو   : هي الفُن ُدو 

ِضع  من أرِض َشنُوءةَ، قال عبد هللا بن َسِلي َمةَ  ُس: َمو  :  -ويقال: َسلََمة، ويقال: ُسلَي م، وهذا أَصحُّ  -ويبُو   الغاِمديُّ

ياُر بتَو   ِلَمنِ  ِس الّدِ   َري َطةَ َغي ر ذاةِ أِني ِس  فَبَيَاِض   لَـع  فَـيبُـو 

، وهو القائِل يَْوَم الَجَمل وكاَن مع َعليٍ  رضي هللا عنه:   واليابِس: َسيف َحكيم بن َجبَلَة العَْبدي 

ِربُهم بَ   بالـيابِـِس  أض    ُغالم  عابِِس  َضر 

 ناِفِس  الغُُرفات في  الـَحــياةِ يائِس  ِمنَ 

ُض: يَبَِس بَق لُها، عن يعقوب.وأي    بََسِت األر 
ً -وأي بََس القوُم  ِض الُجُرز.-أيضا َرزوا؛ من األر  ِض اليَب ِس، كما يقال: أج   ، من األر 

 : بِي ساً: َجفَّفَه، قال َجِرير  َء ويَبََّسه تَي   وأي بََس الشَّي 

نَُكُم الثَّرى فال بُِسوا بَي ني وبَي    وبَي نَُكم  ُمث ري الذي بَي ني فإِنَّ   تُو 

ءُ  .-على اف تَعَلَ  -وقال ابُن السَّّراج: اتَّبََس الشَّي  ِغَم، فهو ُمتَِّبس  لُه ائ تَبََس فأُد   : أي يَبَِس، وأص 
.  والتَّركيُب يَُدُل على َجفَاف 



 يسس

 ابن األعرابّي: يَسَّ يَِيسُّ يَّساً: إذا ساَر.

 إبط

، وحكى الفراء عن بعض األعراب: فرفع السوط حتى برقت إبطه، وروى عبد هللا بن اإلبَط: ما تحت الجناح، يذكَر ويؤنَثُ 
رضى هللا عنه: أن النبي "صلى هللا عليه وسلم" كان إذا صلى فرج بين يديه حتى  -وهي أَمه-مالك وهو عبد هللا بن بحينة 

لغق  -مثال إبل -فرة إبطيه. واإلبطيبدو بياض إبطيه، وفي حديث آخر: كان إذا سجد جافى عضديه حتى يرى من خلفه ع
 فيه، وأنشد األصمعي يصف جمالً: 

  بمنُهَك البَرَوك فرشطه ليس  هراً في خواء إبـطـهَ  كأنّ 

 المنهك: المسترخي الذي يتفتح إذا برك. والجمع آباَط، قال َروبة: 

  نضاح من اآلباط والماء  يَعنيهّن بـاإلبـعـاط ناج

 وقال ذو الرمة: 

  اآلباط حدب َظهورها بَمسحة  ورقاء يجري سرابَها وحومانة

 أي: يرفع سرابها إبال منسحة اآلباط، ويروى: ?بمسفوحة? وفسر ابن فارس اآلباط في البيت بإباط الرمل.
 واإلبط من الرمل: منقطَع معظمه.

ً -واإلبَط   : قرية من قرى اليمامة من ناحية الوشم لبني امرئ القيس.-أيضا
 إبَط الشمال. ويقال للشوم:

 وذَو اإلبط: لقب رجل من رجاالت هذيل قال أبو جندب الهذلي لبني نفاثة: 

 تقُوُم أنت أو ذُو اإلبط هالً   الفتى أسامةُ بُن لُـعـط أين

ةً ومـقًـط لو   الحيَراَن بعَض الهمط لََمنعَ   أنّه ذو عـزًّ

: الُضرُب. والشّدةُ أيضاً. َُ  المقط 
 هبََطه: بمعنى واحد.وأبطهُ هللاُ وَوبَطه و

 في قول المنتخل الهذلى يصف ماء ورده:  -بالكسر-وإباط 

  صاِرُم َذَكَر إباطي وأبيَضُ   بجّمه وَصَدرُت عنه َشربتُ 

وروى ابن حبيب: "بأبيض صارم ذكر" من قولهم: السف إباط تحت إبطي، وقال السكري: نسبه إلى إبطه؛ أراد: "إباطي" 
 يعني نفسه ثم خفف.

رديته  -رضي هللا عنه-بُُط: االضطباُع؛ وهو أن يدخل رداء تحت إبطه األيمن ثم يلقيه على عاتقه األيسر. وكان أبو هريرة والتأ
 التًأبط.

 وتَأبَط الشيء: أي جعله تحت إبطه، قال إبراهيم بن علي بن محمد بن سلمة بن عامر بن هرمة: 

 الُـمـتَـأبـطِ  اط وحبلهِ النّيَ  بَين  ِضبَاُب َضِغينتي من َصدِره َجثََمتَ 

وتَأبَّط شراً: شاعُر، وأسمه ثابت بن جابر بن سفيان بن عدي بن كعب بن حرب بن تيم بن سعد بن فهم بن عمرو بن قيس 
كان ال يفارقه السيف، وقال أبو حاتم سهل بن  -زعموا-عيالن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. ولقب تَأبَط شراً ألنه 

ي: لقب بذلك ألن أمه رأته وقد وضع جفير سهامه تحت إبطه وأخذ القوس فقالت: تأبطت شراً، وقيل غير محمد السجستان
 ذلك. قتلته هذيل، قال ابن الكلبي: قالت أختهُ ترثيه: 

َِ جابِر بن سفيان بَثابِتِ   الفتى غادرتُُم بَرخوان نِعمَ    بِن

 وفي كتاب مقاتل الفرسان: قالت أمه ترثيه: 

  ى غادرتُُم بِرَخمانالفت نِعمَ 

 وفي أشعار هذيل: قالت أمه ترثيه 



 بن جاِبر بن ُسـفـيان بِثابِتِ   أّم طرف غاَدُروا برخمان َويلُ 

  ماقط  يحِمي وَراَء اإلخوان ذُو  القرَن ويُِروي النـدمـان يُجدلُ 

من فعل إلى اسم وإنما سميت بالفعل مع الفاعل وتقول: جاءنيِ تَأبَط شراَ ومررت بتأبَط شراَ؛ تدعه على لفظه، ألنك لم تنقله 
جميعاً رجالً، فوجب أن تحكيه وال تغيره، وكذلك كل جملة تسمي بها؛ مثل برق نحره؛ وشاب قرناها؛ وذرى حبا فأن أردت أن 

أبطي، تنسب إلى تثني أو تجمع قلت: جاءني ذوا تأبط شراً وُذوو تَأبط شراً، أو تقول: كالهما وكلهم ونحو ذلك. والنسبة إليه ت
 الصدر، وال يجوز تصغيره وال ترخيمه.

أنى وهللا ما تأبطتني اإلماء وال حملتني البغايا في غبرات األمالي. أي لم  -رضي هللا عنهما-وقال عمرو بن العاص لعمر 
.  يحضني ولم يتولين تربيتي، أراد: أنه ليس بابن أمة 
 أسفلها، قال عطية بن عاصم:  واستأبََط فالّن: إذا حفر حفرة ضيق رأسها ووسع

ً  ناِحيةّ   ناُموساً له ُمستَاِبطا َحفرُ   وال يَحُل وَسطا

 وقال ابن عباد: إئتبط: اطمأن واستوى.
 ونفسه موتبطة: أي خاثرةُ مثقلة.

 ?? 

 إجط

: إجط: زجُر من َزجِرالغنم.  ابن ُدَريد 
 ?? 

 أرط

لرجل أرطاة وكني أبا أرطاة، وأرطاتان وأرطيات. وقال غيره: ألفه األرطي: قال الدينوري: الواحدة منها أوطاة، وبه سمي ا
   لإللحاق ال للتأنيث ألن الواحدة أرطاة، وأنشد: 

  إلى أرطاة ِجقف  فاضطجع مالَ   رأى أن َدَعـهَ وال ِشـبَـع لمـا

فان جعلت ألفه أصلية نونته في  وفيه قال آخر: أنه أفعل؛ ألنه يقال: أديم مرطي، وهذا يذكر في المعتل إن شاء هللا تعالى.
 المعرفة والنكرة جميعاً، وإن جعلتها لإللحاق نونته في النكرة دون المعرفة، قال أعرابي وقد مرض بالشام: 

 والَ أرطّى فـأيَن تـبـيضُ  آالءُ   أيُّها المكاُء مـالـك هـاُهـنـا أال

    إلى أرض المكاكي واجتنب فأصعد

مريض وحكى أبو زيد: أديم ما َروط وبعير ما روط وأرطوي: إذا كان يأُكُل األرطى، وزاد ابن قرى الشام ال تصبح وأنت 
عباد: أرطاوي، وقال العجاج: في هيكل الضال وأرطى هيكل وقال الدينوري: يجمع األرطي أراطي مثل العذاري، وأنشد 

 لذي الرمة: 

  ينهامن أراطي حبل حزوي أر به  الحمام الُورق مما توقـرت ومثلُ 

 ولم أجده في شعره. قال: ويجمع أيضاً: أراطي، قال يصف ثور وحش: 

  من ذوائبها كالحظر له  أراطي فاجتافها فضاف

 وقال العجاج يصف ثوراً أيضاً: 

  في ِخس  أراط  أَخيَسا والّطلُ   نفُخ الصبـاَ وأدَمـَسـا ألجأه

 وقال العجاج أيضاً: 

  مَجزل األوساط وسبِط  أالآت  إلـى أَراط وِمـن

 وليس المشطوران في طائيتي العجاج وروبة، والذي في طائية العجاج هو: 

  الليِل إلى أراطِ  وريقُ   َرعُد من األشراط ألَجأه



 وقال أبو النجم: 

  إلى أَراط  َزعزعُ تَلُفّهُ   أم ذُو جدد  ُمولّـع أذاَكَ 

شابهان؛ إال أن الغضا أعظمهما وللغضا خشب تسقف به البيوت. قال: وأخبرني أعرابي من ربيعة قال: الغضا واألرطي مت
 ً هدب وله نور مثل نور الخالف الذي يقال  -واألرطي ينبت عصيا من أصل واحد تطول قدر القامة، وورق األرطى ?أيضا

عود بقر الوحش له البلخي غير أنه أصغر منه، والون واحد، ورائحته طيبه، ومنابته الرمل، ولذلك أكثر الشعراء من ذكر ت
باألرطى ونحوها من شجر الرمل واحتفار أصولها للكنوس فيها والتبرد بها من الحر واالنكراس فيها من البرد والمطر 
دون شجر الجلد، والرمل احتفاره سهل. وعروق األرطي حمر شديدةُ الحمرة، قال: وأخبرني رجل من بني أسد  أن هدب 

  شوك لألرطي، وله ثمرة مثل األعراب، قال أبو النجم يصف حمرة ثمرها: األرطي حمر كأنه الرمان األحمر، وال

ـِويِرهـا ُيَُحت قَاها على تح    ذابِِل األطى ومن َغضيِرها من  َرو 

طأةُ: ماُء ِلبَني الَضبَاب. ها وأر   في ُمونع  كالبُسِر من تَث مير 
َطُل: -ُمَصغَّراً -واألَُري طُ   : َمِوضُع، قال األخ 

نَه توتضجاوزَ  مُ  تَُردُّ َذوي الهمـوم َعَربُ   ُخُشب األُرِيط وُدو   ُور 

 : َمْوَضُع، قال َجساُس ابن قُطيٍب يصف إبالً: -بالض مَّ -وذُو أَُراٍط 

َراطِ  وُهنَّ   تَـَراُهـن بـذي أَُراط فَلَـو   ثَاُل السَرى األم    أم 

 السَُّرى: جمع ِسْروٍة وهي سهم، وقال ُرُوبَةُ: 

  َحلت  بِذي أَُراطِ  َسع ِديةُ   ي ني َغِزل  َمياطِ ِلعَ  ُشبت  

قال األصمعي: أراد "أُراطى" وهو بلد وَرواه بعضهم بفتح الهمزة "أَراِط" ويوم ذي أَراطى: من أيامهم، قال عمرو بن 
 ُكلثُوم التغلبي: 

ُر الدَِّرينا تََسف  الحابُِسونبذي أَُراطى ونَحنُ   َ   الجلَّةُ الُخو 

 : ماء لبني عملية َشرقي سميَراَء.وأُِراَطةُ 
من الرجال: العاِقُر، قال ابن فارس: األصل فيه الِهُط، يقال: نعجة َهِرَطة: وهي المهزولة التي ال ينتفع بلحمها ُغثُوث ةً،  واألِريطَ 

 واإلنسان يَُهر"ُ في كالمه: إذا َخلََط، قال: 

 بَطيِطبال يأت يكِ  َحَزن بَل    تَُرجيَن من األِرِيط ماذا

َطة اللي ث: ِحصن من أعمال ريةَ باألندلس. م  وال َسِفيط وأر   لَي َس بِذي َحز 
طى.-ِمثَاُل َكتف  -واألِرُط  ُن َكلَوِن األر   : لَو 

طى أصلية. وقال: -على أف عَلَت-وقال أبو الهيثم: أأَرَطِت األرض  ُن ألن همزة األر  طت لَح  طى، قال: وأر  : إذا أخرجت األر 
َطية. قال الصغاني مؤلف هذا الكتاب: جعل الدينوري الدينور طي؛ فهي ُمر  َطِت األرض: أي أنبتت األر  ي وابن فارس: يقال: أر 

طي عندهما باب الحروف اللينة. طي زائدة، على هذا موضع ذكر األر   وابن فارس همزة األر 
 ?? 

 أطط

 األِطي ُط: جبل، قال امرؤ القيس: 

 اآلرامِ  النُّعَاج به َمعَ  تمِشي  عَاسماألِطي ِط فصاحتين فَ  فََصفا

ِف من الَخوى، وانشد ابن  واألِطيُط: صوت الرحل واإلبِِل من ثِقَِل أحمالها، يقال: ال آتيك ما أطِت اإلبُِل. وكذلك صوت الَجو 
 األعرابي: 

يطِ  هل  األِطـيطِ  تَش في مـن وِذيًلة  في َدُجوِب الُحِرة المخ 

ب العجلي وكان يجيُّ في الموسم فيصعد في سرحة  قد َعَرفَن ي َسرحتي وأّطِت وقد َشمط ت بعدها وحنين الجذع، قال األغل
َجُز لراهب  المحاربي واسمه زهرة بن سرحان،  واشمّطِت لغُربَة النّائي ودار َشّطِت وقال أبو محمد األعرابي واآلمدي: الرَّ

اِهُب؛ ألنه كان يأتي عكاظ فيقوم إلى س رحة فيرجز عندها ببني ُسليم، فال يزال ذلك دأبه حتى يصدر الناس عن وقيل له: الرَّ
عكاظ. قال الصغاني مؤلف هذا الكتاب: الصحيح أنه لألغلب، واألرجوزة أربعة عشر مشطوراً، وذكره أيضا أبو عبد هللا 

أنه  -?صلى هللا عليه وسلمعن النبي  -محمد بن سالم الُجمحي في الطبقات في ترجمة األغلب. وروى أبو ذر ?رضى هللا عنه



قال: أنى أرى ما ال ترون واسمع ما ال تسمعون، أطت السماء وحق لها تَنط، ما فيها موضع أربع أصابع إال وملك واضح 
جبهته ساجداً هلل، وهللا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليالً ولبكيتم كثيراً وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات 

 ون إلى هللا، لوددت أني كنت شجرة تُع ًضد.تجار
: أي في أهل خيل وإبل، وقد كتب الحديث بتمامه في تركيب ز ر ن ب.  وفي حديث أم َزرع: فجعلني في أهل َصهيل وأِطيط 

: وقد يكون األِطي ُط غير صوت اإلبل، واحتج بحديث عتبة بن غزوان  الجنة  : ليأِتيَن على باب-رضي هللا عنه-وقال أبو عبيد 
 وقت يكون فيه أِطيُط، ويروى: َكِظيُظ: أي ِزَحام. والمراد من الحديث األول كثرة المالئكة وإن لم يكن ثم أِطي ُط.

 : -وقد ضربت يدها على َعُضد بِن ت  لها-وقالت امرأة 

  الّرحل ذي الغَرِر الَجَديدِ  أِطيطَ   يِئَُط الـعَـرُد فـيهـا َعلَنـداةُ 

 النظر اليها فقالت:  فجعل رجُل يُديمُ 

  َعينَيها فهل ذاَك نافعُ  بِعَي ني ك  منها َغير أنّك نـاِكـح فَمالَك

 وامراة أطاطةُ: لفرجها أطيط.
، وقد مر الشاهد من حديث أنس بن سيرين -صلوات هللا عليه-وأَطُط: موضع بين الكوفة والبصرة خلف مدينة آزر أبي إبراهيم 

 في تركيب ف ض ض.
 .-بالكسر-وإطاً  -مصغراً -طيطاً وقد سموا أ

رأةُ َطّطاُء.-بالتحريك-وقال ابن األعرابي: األًطُط   : الطول، يقال رجُل أَطط وأم 
 واألطُّ: الثماُم.

 : أي مصوتة صرارة، قال روبةُ.-مثال ركع-ويقال: أّطت  له رحمي: أي َرقّت  وتحركت ونسوعُ أّطُط 
تَاَد النُّسوعِ األُطِّ 

 ط وقال جساس بن قُطيب: يَن تُق َن أق 

  على ُملَحب  أّطاطِ  باتَت    ُمق وّرة األل ـياطِ  وقُلُص  

وقول روبة يصف دلواً: من بَقَر  أو  أَدم  له أِطي ُط أي: من جلد بقر أو من أدم اه أِطي ُط: أي صوت، وقال أخر يصف إبالً 
 امتألت بطونها: 

نَ  ق يَط حر  ة األَ  من  ساعات إني الغبُو  قِ ِكّظِ   ّطاَطة الّسنُو 

َن: يتنفس تنفساً شديداً كاألنين، واإلني: وقت الشرب، واألطاطة: التي تسمع لها صوتاً.  يط حر 
 ولم يأتَّط السير بعد: أي يطمئَّن ويستقم.
 والتَّأّطُط: تفعُل؛ من أّطت له رحمي.

 والتركيب يدل على صوت الشيء إذا حّن وأنقَض.
 ?? 

 أقط

وهذه في ضرورة الشعر، قال:  -بالكسر-وهما عن الفراء، واإلقُط  -بالتحريك-واألقَُط  -مثال إبل-واالقُط  -مثال كيف-األقَط 
 رويدك حتى ينبت البقل والغضا.

فيكثُر إقُط عندهم وحليب وتميم تخفف كل أسم على فعل أو فعل مثال أقط  وحذِر قال ذلك أبو حاتم. والفصيح األول، وروى أبو 
أنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعاِم أو صاعاً من شعير أو صاعاً من ثمر  أو صاعاً  -ضي هللا عنهر-سعيد الخدري 

 من أقط  أو صاعاً من زبيب. وأنشد األصمعُي: 

ي مـن تَـَسـرِطـه   كأنّما   في المكرِه أو في من شطه   إياهُ   لَحم 

 وأِقـِطـه من سمن ـه عبِيثَهُ   عرضي أواَن معبِطـه   وعبِطهِ 

أقطاً: عملهُ باألقط، قال إبراهيم بن علي بن محمد بن سلمه بن عامر  -بالكسر-واألق َطاُن: جمع األقِِط. وأقَط طعامه يأقُطه 
 بن هرمة: 

ها آقُط  بذي ثلَّة  ُمونفًّة   لَستُ    ألبانها وأسلوَّ

 وأنشد األصمعي: 

تـا ويَخنُقُ  رَج المأَقُ  أو  العَجُوز أو تمـو    وَط والمل تُوتاتخ 

 واألحمق يقال له: المأقُوُط، قال: 



  وَرعُ جب س وال مأقُرطُ  ال  شَمرَدُل ُشمـُطـوطُ  يتَبَعها

: أطعمتهم األقط كلبنتهم أي أطعمتهم اللبن. تُهم   وأقَط 
 لغةُ فيها. واألقَطةُ: هنة دون القبة مما يلي الكرش، وقال األرهري: سمعت العرب يسمونها الألقطة، ولعل األقطة

 : المضيق في الحرب، وقال أوس بن حجر  يرثي فضالة بن كلدة: -بكسر القاف-والمأقُط 

  يحّدُث بالغائبِ  نِقَابُ   َمليُح أُخو مأقط   نَِجيحُ 

أصل ملي ُح: أي يُستشفى برأيه، وسمي ماقطاً ألنهم يختلطون فيه. وقالت أم تأبط شراً ترثيه: ذُو ماّقط  يحمي وراء اإلخوان و
 األقط: الخلُط، قال: 

  القدر وِحن اً تصطبح   طفاحةَ   الجوفاُء جوعى تطفـح أتتُكمُ 

 مأقُوطة عادت ذباح المذبح والتركيب يدل على الخلط واالختالط.
 ?? 

 بأط

وتَبَأُطته:  : إذا أمسى رخي البال غير مهموم صالحا، وقال ابن عباد: تباّط في ضجعته بمعناه.-على تفعل-أبو زيد: تباط الرجل 
وُط: االضطجاعُ. ًَ  رغبت عنه، وقال أبو عمرو: التَّب

 ?? 

 بثط

 ابن دريد: في بعض اللغات: بثطت شفة اإلنسان بثطاً: إذا ورمت، وليس بثبِت.
 ?? 

 بذقط

 ابن عباد: البذقطة: أن يبدد الرجل المتاع أو الكالم.
 ?? 

 بربط

، وهو أعجمي فأعربته العرب حين سمعت به، وقال غيره: أصله بالعجمية: اللَّيُث: البربُط: معرب؛ ألنه ليس من كالم العرب
" بالفارسية: الصدر. وفي حديث علي بن الحسين زين العابدين -بربط ?بكر الراء وسكون الطاء قدس -؛ سبه بصدر البط، و"بَر 

 : ما قدست أمة فيها البربُط.-هللا روحه
 وبَربََطاِنيَةُ: مدينة كبيرة باألندلس.

 : واد  باألندلس.-بكسر الباء-رباط وب
وقال ابن حبيب: في أسد بن خزيمة برباط بن بهد بن سعد بن الحارث بن ثعلبة بن دودان والِبربِِيطيِاُء: موضع ينسب غليه 

 الوشي، قال تميم ابن أبي بن مقبل: 

  بذي البِرِبيِطياُء الَُهّدبِ  ُمهد نَ   وسع َداُن كأّن ِرياَضها ُخَزامى

 أبو عمرو: الِبربِِيطيِاُء: النّباُت. وقال
 ?? 

 برثط



 في نوادر األعراب: برثََط الرجل في قعوده وَرثََط: إذا ثبت في بيته ولزمه.
: أي مهلكة. : وقع في برثوطة   وقال ابن عباد 

 ?? 

 برشط

 ابن دريد: بََشَط اللحم: إذا شر شره أي قطعه برفط.
 الملك. : قرية من نهر-مثال َدلَن ظى-بََرف طى 
 ?? 

 برقط

: البَرقََطةُ: التفريق لما قل من األشياء وكث قََطةُ: خطُو متقاِرُب. ويقال: بَرقََط الرجل: إذا ولى متلفتاً. وقال ابن عباد  -ر، وهي البر 
 ً قَطةُ: القُعُوُد عل-أيضا ى الساقين بتفريج : أن تبُرقط الكالم ها هنا وها هنا: أي تطرحه وال تسدة؛ وهي كالتبلتُع، قال: والبَر 

 الركبتين.
 وتبرقََطِت اإلبل: إذا اختلفت وجوهها في الرعي.

 وقال غيره: البرقََطةُ: الصعود في الجبل، يقال: برقط في الجبل وبقط فيه: إذا صعد فيه.
 ?? 

 بسبط

 بََسبَُط: موضع، قال الشنفري: 

  نصراَ رجلي بسبطاً فَعَصَ  تُنَفضُ   بأطراِف الَحمـاِط وتَـارةّ  أُمّشي

 ?? 

 بسرط

 بِسراَُط: بلد التماسيح قرب دمياط.
 ?? 

 بسط

 بَسُط الشيء: نشره.
عمرو واألصمعي، وقال ابن األعرابي: هو للعجاج، وكذلك حكم ما أذكره من  -في رواية أبى-والمب سط: المتسع، قال روبة 

 هذه األرجوزة وإن لم أذكر االختالف: 

تـطـي وبلَد     الغَوِل َعِريِض المب سطِ  بغائل  يَغتَاُل َخطَو المخ 

وقوله تعالى: )وهللا يقبض ويبسط( أي يمنع ويعطي وهو القابض الباسط، ومنه قوله تعالى: )يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر( أي 
لبسط يوسع، ويقال: بسط يده بالعطاء، ومنه قوله تعالى: )بل يداه مبسوطتان( يعني بالعطاء والرزق، وقال: )وال تبسطها كل ا

 يقول: ال تسرف.
ويقال: بسط يده بالسطوة، ومنه قوله تعالى: )والمالئكة باسطو أيديهم( أي مسلطون عليهم؛ كما يقال بسطت يده عليه: أي سلط 

 عليه.
 وقوله عز وجل: )إال كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه( أي كالداعي الماء يومئ إليه فال يجيبه.



لغة فيها،  -بالضم-العلم والجسم( أي انبساطاً وتوسعاً في العلم وطوالً وتماماً في الجسم. والبسطة وقوله تعالى )وزاده بسطة في 
 . وبسط العذر: قبوله.-بالضم-: )وزاده بسطة( -رحمهما هللا-وقرأ زيد بن علي 

إذا كان ضيقاً، وهذا وبسطت من فالن: أي أزلت عنه االحتشام. وقال ابن السكيت: يقال: فرش لي فراشاً ال يبسطني؛ وذلك 
 فراش يبسطك: إذا كان واسعاً عريضاً.

 وبسطني هللا على فالن: أي فضلني عليه وسرنا عقبة باسطة: أي بعيدة.
 وخمس باسط: أي بائص.

: يعنى أنها قامة وبسطة: من أعمال جيان -مضافة غير مجراة  كأنهم جعلوها معرفة-وركيته قامة باسطة وقامة باسطة 
 باألندلس.

 لباسوط من األقتاب: ضد المفروق، ويقال أيضاً قتب مبسوط.وا
 : أرض ببادية الشام.-مصغرة-وبسيَطةُ 

: األرض -بالكسر والفتح-والبساُط: ما يبسط، قال هللا تعالى: )وهللا جعل لكم األرض بساطا(. وقال الفراء: البساط والبساط 
 ى وأوسع البساط وقيل في قول المتنخل الهذلي يصف حاله مع أضيافه: الواسعة، يقال: مكان بساط وبسيُط، قال روبة: لنا الحص

ُهم َمعة  وأثـن ـي سأبَدوَّ   من طعَأم أو بساطِ  بجهدي  بِمش 

إن البَساط جمع بسيط: أي سعة وطول، ويروى: "من لحاف" فعلى هذه الرواية: البساط ما يبسط، قال العديل بن الفرخ 
 يصر: وكان قد هجا الحجاج وهرب إلى ق

مـا أَخوفُ    َعظُم في الفؤاِد مهيُض يَحركُ   بالَحجاجِ حتَى كأنَـّ

  أليدي النّاعجاِت َعريُض بَساطُ   يَِد الَحجاجِ من أن تَنالَـي وُدونَ 

 ِرحيضُ  بأيدي الغاسالت ُمالءُ   أشبَاهُ كـأنَّ َسـراتـهـا َمَهامهُ 

 العظيمة. وفالن بسيط الجسم والباع، كما يقال: رحب الباع ورحيب الباع.وقال العجاج: وبَسَطهُ بسعة البساط والبساط: القدر 
.  والبسيَُط: البحر الثالث من بحور الشعر، ووزنه مستفعلن فاعلن ثماني مرات 

َُ بسيطة. وقال ابن دريد: البسيطة: األرض بعينها، يقال: ما على البسيطة  وقال الليث: البسيط: الرجل المنبسط اللسان، والمرأةَ
 مثل فالن.

 والبسيطة: اسم موضع، قال األخطل يصف سحاباَ: 

 وِطَحال بَي ن ُرَوية   فالّضوجِ   البسي طِة فالّشق يِق ِبريُق   وعلى

 للرئيس، وهي الناقة معها ولدها فتكون هي وولدها في ربع الرئيس: وجمعها بسط. -كالنشيطة -وقال ابن عباد: البسيُطة 
 : أي في األرض، غير مصروفة.-مصغرة-قال: وذهب فالن في بسيطة 

 بساطة: صار منبسط اللسان. -بالضم-وبَسَط الرجل 
سوطة من الرحال: التي يفرق بين الحنوين حتى يكون بيتهما قريب من ذراع. َُ  قال: والمب 

: وهي التي تخلى عن الكسائي وقال: هي لغة بني أسد -بضمتين-أيضا عن الفراء وبُسط  -بالضم-وبسط  -بالكسر-وناقَةُ بُِسط 
-مثال ظئر  وأظأر  وبئر  وأبأر  -مع ولدها ال يمنع منها، وجمع البسط بساط وبساط؛ مثال ظئر وظؤار؛ وبئر وبئار؛ وأبساط

بالكسر، مثال شهد وشهاد وشعب وشعاب. وفي كتاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لوفد كلب: في الهمولة الراعية  -وبساط
، وقد كتب الحديث بتمامه في تركيب ظ.أ.ر. البساط الظوار في كل  خمسين ناقة غير ذات عوار 

: حتى يتوب بالليل ولمسيء الليل حتى يتوب بالنهار. يقال: يده بسط إذا كان منفاقاً -صلى هللا عليه وسلم-وفي حديث النبي 
. جعل بسط اليد كناية عن الجود -وأذن منبسط الباع، ومثله في الصفات روضةُ أنُُف ومشيةُ سُجح؛ ثم يخفف فيقال بسط ?كعنق

حتى قيل للملك الذي تطلق عطاياه باألمر وباإلشارة مبسوط اليد وإن كان لم يعط منها شيئاً بيده وال بسطها به البتة، والمعنى: 
 أن هللا جواد بالغفران للمسيء التائب.

أي مطلقة، كما يقال: يد طلق، وكذلك هو في قراءة ابن  :-بالكسر-: أي مبسوطة ويد بسط -فعول بمعنى مفعولة-وناقَةُ بَُسوُط 
 وطلحة بن مصرف: )بل يداه بسطان(. وقد أبسطت الناقة: أي تركت مع ولدها. -رضى هللا عنه-مسعود 

 والَّبّسُط: التنَّزهُ، يقال خرج يتبسط أي يتنََزهُ.
 وتَبََسط في البالد: أي سار فيها.

 طته فانبسط.واالنبساط: مطاوع البسط، يقال: بس
أنه قال: اعتدلوا في السجود  -صلى هللا عليه وسلم-وابَتََسط: أي بسط، يقال ابَتََسط الكلب يديه: إذا افترشهما، ومنه حديث النبي 

 وال يبتسط أحدكم ذراعيه ابتساط الكلب.
 والتركيب يدل على امتداد الشيء في عرض أو غير عرض.

 ?? 

 بصط



 ُجوز فيه الّصاُد.ما ذُكر في تركيب ب. س. ط. يَ 
 ?? 

 بشط

، والعرب ال تعرف ذلك، وهو كالم مستردل مستهجن ال يوجد  ل  َجل وَعجَّ قد أولع أهل العراق بقولهم: اب ُشط وبَشَّط؛ يريدون: اع 
 في شيء من كتب اللغة.

 ?? 

 بطط

ِم: َكثّبج البَط نَزا بالبَطَّ الواِحَدةُ: بَطَّةُ، ليست الهاء للتأنيث وإنما هي لواحِد من جنس، يقال:  البَطَّ: من َطي ِر الماء، قال أبو النج 
 هذه بَطَّةُ للذكر واألنثى جميعاً؛ مثل َحَممِة وَدَجاَجة. ويجمع البط بطاطاَ، قال ُروبةُ: 

بَحوا راطِ  فأص  َطِة األو   والبِطـاطِ  الخنزيرِ  بَِمحبِس  في َور 

 وقال العجاج يصف ثواًر طعن الِكالَب: 

  الَمَشاوي نَقََد الَخماطِ  َشك  ُشك َخلَـَل اآلبـاطِ يَ  َشاك  

بَّةُ بلغة أهل مكة حرسها هللا تعالى.  أو نَطبََك السَّفُّوَد في البطاِط وقال الليث: البَطةُ: الدَّ
 وقال َغي ُره: نََهُر بَطَّ: نََهر باأله واِز، قال: 

  ر بَطَّ من لَيل  بِنَه أطَولَ   أَر كاليَوِم وال ُمذ  قَطَّ  لم

 : من األعالم.-بفتح الباء وضمها-ب" وبَطَّةُ وبُطَّة-8"
 : من أرض الحبشة.-بالكسر -وبِطَّةُ 

رة. َُ َحةَ: َشققتُها، وكذلك الَص ُت القَر   وبََطط 
 والبَطيُط: العََجُب والَكِذُب، قال الَصرة.
 والبطيط: العجب والكذب، قال الكميت: 

َ  ألم ا نا من  تَتَعَجبّي وتََري  بَـطـي    اِلحقَِب الُملَّونَِة الفُنُو 

 وأْنَشَد ابُن دريِد: 

  الاّلئي َن في الِحقَِب الَخَوالي من  تَع َجبي وتَـَري  بَـِطـي طـا ألَما

 وقال آَخُر: 

 يأِتي َك بالبَـِطـِيط َحَزن بَل  تَُرّجي َن من األِرب ـط ماذا

ِم وال سِفِيط   ليس     بذي َحز 

 : البَْطيُط بلُغَِو أْهل العراق: َرأُس الُخَف يُْلبًُس، وقال أبو ِحزاِم غالُب بن الحارث العُْكلُي: وقال الل يُث

وى البَِططِ  َسأف ُطس  ُزّوداً تَفَّشَغ في العَواصي بَلى   منه ال فَح 

 وال يقُال منه فَعََل.
بُط  ً -والبَط   : الّداِهيةُ، قال: -أيضا

يطا تاُلقي  سفي مـائتَـي  فـارِ  َغَزالةُ    الِعَراقاِن منه البَط 

قى.-بَِضّمت ين-وقال ابُن األعرابي: البُُطُط   : الَحم 
فَة. -والبَُطيَطةُ والُحَطيطةُ ?َكُدَجيَّجةِ  ِغيِر َدَجاَجِة: الّسر   تَص 

م. ّو بُُطائَط: َضخ   وِجر 
راب في أحاِجيّهم: ما ُحَطائَط بطائط تميس تحت الح  ائط، يعنون الذرة.ويقول ِصبي اُن األع 

يِط للعََجب من الباء والطاء فَفَاِرسّي ُكل ه.  وقال ابن فارس: ما سوى البط" اللشق" والَبِط 
 وقال غيره: نَهر بطاطيا: نهر يحمل من دجيِل وقال ابن األعرابي: أبط: إذا اشترى بطة الدهِن.



ياُء.  والتبطيط: اإلع 
ُض البط في الماء.  والبطبطة: َغو 

 ة: الحجلة.والمبطبط
 وبطبط: أي ضعف رأيه.
 والبطبطة: صوت البط.
 وأرض متبطبطة: بعيدة.
 وتبطبط: اذاتجر في البط.
 والتركيب يدل على الشق.

 ?? 

 بعثط

ُط: ُسّرةُ الوادي. ثُو   البُع ثُط والبُع 
َدتها. وقيل لمعاويةَ  أخبرنا عن نفسك في قريش  -هللا عنهرضي -ويقال للعالم بالقصة: هو ابن بُع ثُِطها، كما يقُال: هو ابن بَج 

بق ُت "إال" سبقت وال خضُت برجل غمرة إال قطعتها عرضا؛ أراد أنه من صميم قريش  فقال: أنا ابن بُع ثُِطها؛ وهللا ما ُسو 
اتباع وواسطتها، وخوض الغمرة عرضا أمر شاق ال يقوى عليه إال الكامل القوة، يقال: أن األسد يفعل ذلك، والذي عليه العادة 

عباِت  تَص  ِضه في ُمس  الحرية حتى يقع الخروج ببعد من موضع الدخول، وهذا تمثيل إلق حاِمِه نفسه فيما يعجز عنه غيره وَخو 
 األمور وتفصيه منها ظافراً بمباغيه.

 وقال أبو زيد: يقال: َغّط بُع ثَُطَك: وهو أسته ومذاكيره.
 وأنشد األصمعي: من أرفع الوادىء ال من بعثطه.

 ?? 

 بعط

 الفَّراُء: بعط الشاة: إذا ذبحها.
والبعط واألبعاط: الغلو في الجهل واألمر القبيح، يقال منه: أبعط الرجل في كالمه، إذا لم يرسله على وجهه، ويقال: كان منه 

 أبعاط وإراط.
 وأبعط في السوم: أي أبعد، قال إبراهيم بن علي بن محمد بن سلمة بن عامر بن هرمة: 

ً   ُرو أَدعُ الهواَن ِبداِرهام   إنّي   وإن  أَسِم الََملّةَ أب ِعطِ  َكَرما

 وقال روبة: 

ِرئ  لم يُب ـِعـطِ  وقُل تُ  ِرض    أق َواَل ام    عن النّاِس وال تََسّخطِ  أع 

 أ": -9ويروى: "وال تََشّحِط" أي: وال تبعد، وقال رؤبة أيضاً: ناج يعينهن باإلبعاط وقال جساس بن قطيب "

  الّشُموِس في الرباطِ  تعَررضَ   منه علـى إب ـعَـِاط َضت  تَعَرّ 

 وقال العجاج يصف ثوراً: 

 كاألقدح المـراط أكلب  رأى من خمر المحاط حتى

 فانصاح بين الكبن واألبعاط وقال ابن عباد: أبعطت من األمر: إذا أبيته وهربت منه. قال: وأبعطه: أبعده.
 مبدلة من الدال.وقال ابن فارس: الطاء في "أبعط" 

 ?? 

 بقط

ُط  قُو   : القصير في بعض اللغات، وكذلك البعقط.-زعموا-ابن دريد: الُع 
 وقال الليث: البعقوطة: دحروجة الجعل.

 ?? 



 بقط

 ابن دريد: بقط الرجل متاعه: إذا جمعه وحزمه ليرتحل.
الثلث والربع، ومنه حديث سعيد المسيب: ال  وقال ابن األعرابي: البقط: التفرقة. وقال شمر: البقط: أن تعطني الجنان على

 يصلح بقط الجنان.
: ما يسقط من الثمر إذا قطع يخطئه المخلب. قال: وبقط البيت: قماشه، قال مالك بن -بالتحريك-وقال أبو معاذ النحوي: البقط 

 نويرة اليربوعي: 

َرهـا َرأي تُ  ض فرث   فهم  تَميماً قد أَضاَعت  أُمـو    طوائفُ بَقَط في األر 

 فالـمـزالـف منهم مألف فبابان  بنو َسع د  فـبـالـخـط دارُهـم فأما

 : الفرقة من الناس.-بالضم-والُب قَطةُ 
ً -والبقطة  ب" -9: البقعة من بقاع األرض، يقال: أمسينا في بقعة معشبة: أي في رقعة من كال، وروى بعض الرواة "-أيضا

ما اختلفوا في بقطة األطار أبي بحظها، ويروى: أصاب ابي بابها. فقولها يقع على  : فو هللا-رضي هللا عنها -حديث عائشة
 البقطة من الناس وعلى البقطة من األرض.

رهُ، وقال: -بالتشديد-: قَبَضةُ من األقِِط. والبُقَّاُط -بالتّخفيف-وقال ابن األعرابي: البُقَاُط   : ثُف ُل الِهبِي ِد ِوقش 

رهلم يَنَل  ِمن ُهنَّ  إذا   ِحف ِشِه من الَهبِيِ َجِري مُ  لََدى   َشيئ اً فَقَص 

لَه البُقَّاَط ُمل قًى كأنَّه تَرى ل  يَع تَل ينَ  َغراِنيقُ   َحو  مُ  نَج   ُجثُـو 

عََمه من الهبِي ِد إذا لم ينل َصي داً.  يصف القانَص وِكالبه ومط 
: أنه َحَمَل على عسكر المشركين فما -رضي هللا عنه-فيه، ومنه حديث َعليَّ وقال أبو عمرو: بِقَط في الَجبل تَبِق يطاً: إذا َصِعَد 

 زالوا يُبَقَُطوَن. أي يتعادون إلى الجباِل.
ق يُط  ً -والتَب   : اإلسراع في المشي والكالم.-أيضا

: بَقَّطيِه ِبطبَّك: أي فريقه برفقك ال يفطن له، ويقال ذلك للرجل يؤمر بأحكام العمل ب َِ عمله ومعرفته وبأن يحتال وفي المثِل
نُه فأحدث فقال لها: بَقَِطِيه بِِطنَِّك؛  قَتَه في بيتها فأخذه بَط  وكان باألمر الذي يعيا به غيره مترفقا، وأصله: أن رجالَ أتى َعِشي 

 الرجل أحمق.
قاً.  ويقال: أعطاني َحقي ُمبَقَّطاً: أي ُمفَرَّ

ته بكالم: بََكته به.  وبَقَط 
ُت الخَ   بَر وتَذَقَّطت ه: أي أخذته قليالً قليال.وتَبَقَّط 

 ?? 

 بلط

 الباَلَُط: الِحَجارةُ التي تفرش في الدار وغيرها، قال: 

 األ بَطحِ  وتَجتازي باَلطَ  ريّا  َمقَامي لِك حتى تَن َضحي هذا

 وقال تميم بن أبي بن ُمْقبِل: 

 قَرابِين ـا ىِلَساَستِه تُهد كانَت  ُمش ِرف ِلي َط لَياُط الباَلِط به في

بَةُ: -10" ٌُ  أ" وقال ُرَو

َسُع البََسـاطِ  لنا   الُمث ِري من الباَلطِ  والَحَسبُ   الَحَصى وأو 

ً -والباَلَُط   : الُمْستََوى من األرض، قال ُربَّبَةُ أيضاً: -أيضا

طاطِ  لو لَبَت  َحالئُب الفُس   بالـبَـالَطِ  أل قَاُهنَّ  عليه  أح 

 : وقال العجاج يصف ثواراً 

  الهائِل والباَلطِ  بُِمن َحنى  وهو ثابُت الربَاطِ  فَبَاتَ 



 وباَلَُط: قرية بغوطة دمشق.
َسَجةَ: ِحصن باألندلس والباَلَُط: موضع مبلط بالمدينة  بين المسجد والسوق، ومنه حديث عثمان  -على ساكنيها السالم-وباَلَُط َعو 

 : أنه أتي بماء فتوضأ بالباَلَط.-رضي هللا عنه-
ً -والباَلَُط  َعَش وإن طاِكيَة.-أيضا  : مدينة عتيقة بين َمر 

 وقال ابن دريد: بَلَطُت الحائط بَل طاً: إذا َعِملته بالباَلَط.
ً -والبَل ُط  فاِر الُحب َرة:-أيضا رُط وهو الحديدة التي يخرط بها الخارط، قال الدينوري: أنشدني أعرابي: فالبَل ُط يَبري ُحبََر الفَر   : المخ 

 السلعة تخرج في الشجرة أو العقدة فتقطع وتخرط منها اآلنية فتكون موشاة حسنةً.
 : في قول امرئ القيس: -بالضم-والبُل َطةُ 

َماَء بُل َطةً  نََزل تُ  مَ   على عمرو بن َدر  َن ما َمَحل   فياُكر    ما َجار  ويا ُحس 

ُر، قيل: "بُل َطةً" أراد داره وأن هة والده   ب" بالحجاَرة، وقبل: "بُل َطةً" أي ُمف ِلساً.-10ها ُمبَلَطة  َمف ُرَشة  "قيل: هي البُر 
َن من العَسَكر. والبُلُُط: المَجاُن؛ والمتََخرُموَن من الصوفية.-بضمتين-وقال ابن األعرابي: البُلُُط  و   : الفَارَّ

طي: أي حركتي، وقبل: فُؤاد ُط: َمع روُف ويقال: ان قََطَع بَلُّو  لََط داَره: فَرشها بالباَلَط؛ كبلطها، قال والبَلَو  ي،وقيل: ظهري وأب 
لََط الرجُل وأب لَط  ف  ُمب لَِط وقال الكسائي: أب  بَةُ: يُف ضي إلى أب الَِط َجو  ً -ُروُّ : أي اف تَقََر وذَهَب مالُه، وأبو -على ما لم يَُسمَّ فاعلهُ أيضا

ُر  : بن  -ويقال: ُصَخي ر-َزي د  ِمث لُه، قال َصخ   ُعمير 

َزأُ    أَراهُ ُمب لِطاً ال شيَء لَه   :قال  منّي أُُخُت آِل َطي سلَه   تضه 

: إذا ألَحَّ عليك في السؤال حتى يُب ِرَم.  وأبلَطني فاُلن 
لََط الَمطُر األرض: إذا أصاَب باَلَطها، وهو أالّ ترى على متنها تراباً وال ُغباراً.  وأب 

ُجُل تَب لي طأَ:   إذا أعيا في المشي؛ ِمث ُل بَلََّح.وبَلَّط الرَّ
 : َُ ياِشَي  وبَلطُت الحائَط: مثل بَلَطتهُ بَل طاً، عن ابن دريد، وأن َشَد الرَّ

  َمَحاِريُب بَينها العََمدُ  له  بالرَخام أسفَـلُـهُ  ُمبَلط

ً -والتّبلي ُط   : التَّببِلي ُد.-أيضا
ُت أُذُنَه وقال الليث: التَّبِل يُط ِعراقِيَّة : وهو أن تَض   ُت له، وبَلَّط  ِرَب فرع أُذُِن إنسان بطرف سبابتك َضرباً يوجعه، تقول: بَلط 

 ِعراقِيَّة مستعملة.
 وقال غيره: ان بَلَط: أي بَعَُد.

 وبالََط الرُجُل في أمره: إذا اجتهد فيه. وكذلك بالََط الّسابُح في سباحته: إذا اجتهد فيها.
 رض.وبالَطنَاُهم: أي نازلناهم باأل

 وتَبَالُطوا بالسيوف: إذا تجالدوا بها على أرجلهم، وال يقال تَبالَطوا إذا كانوا ُركباناً.
 ?? 

 بلقط

طُ  : البُل قُو  ُط -11: طائّر "-َزَعُموا -ابُن ُدَري د  . والبُل قُُط واللبُل قُو  ً -أ"، وليس بِثَبت   : القَِصي ر.-أيضا
 ?? 

 بلنط

رأةِ: اللّي ًث: البَلَن ُط: َشيء يُش   ل عمرو بن ُكل ثُوم  يَصُف ساقَيِ ام  خى، قَو   ِبه الّرَخاَم: إالّ أّن الّرَخاَم أَهشُّى منه وأل يَُن وأر 

  َخَشاُشى َحل يِهما َرني نا يَِرنُ   بَلَن ـِط أو ُرَخـام وساِريَت ي

 والرواية المْشَهَوَرةُ: "وساَرتَتْي باَلٍَط" ?? 

 بنط

كي َهَري: هذا التّر  نِه: األز  ُل اليَمِن للنّساج: الِبيَن ُط؛ وعلى َوز  تَع َمالً، يقول أه  ن بِيَاء  كان ُمس  َمَل، فإذا فُِصَل بين الباء والنو  ُب ُمه 
َهِرّي، وأن َشَد اللّي ُث في كتِابِه:  ُر، وقد َمّر تَف سيُره. هذا ما قاله األز   البِيَط 



ن َسبَائبً  نََسَجت   َوعُ الَّشتُو  ِوها َكفُّ البِيَن طِ  لم  بها الزُّ ِفلِ  يَط   المج 

َوعُ: العَن َكبُوت. ُن: الحائُك. والزُّ  الشُّتُو 
 ?? 

 بوط

. تَقََر بَع َد ِغنّى أو  ذَّل بعد ِعز  طاً: إذا اف  رابّي: بَاَط الّرُجُل بَو   ابُن األع 
ُوهم من الصنّ  َطةُ: التي يُُذي ُب فيها الّصاَغةُ ونَح   اع.وقال اللَّي ث: البُو 

ثَُر. -على ساكنِِيها  السَّالمُ -: ِجباُل ُجَهي نَه من ناِحيِة ذي ُخُشِب، وبيَن بَُواَط والَمدينِة -بالّضمّ -وبَُواُط   ثالثَةُ بُُرد  أو أك 
َوةَ: من َغَزواِت رسوِل هللا ، قال َحّسان بن ثابت  -صلى هللا عليى وسلم -وَغز   : -هرضي هللا عن-يَع تَِرُض ِعير  قَُري ش 

  ُسف ع  َرَواِكد  كالغََطاطِ  َغي رَ   الّداُر أق فَرت  ِبـبـُواطِ  اَِمنِ 

 الغََطاُط: القََطا.
َب " َر يُن َسُب إليها أبو يَع قُو  يةّ من قُرى ِمص  يى البَُوي ِطّي الفَقيه.-11وبَُوي ُط: قر   ب" يوُسُف بن يَح 

ّب من الّطعَام؛ وهو أُرزَّ وم نِديّة: بََهتا، ويُن َشُد: بهط: البَهّطةُ: َضر   اَء، وهو ُمعَرّب، وهو باله 

ماّ كما اإلَوزّ  تَفَقَّأت   ِلها البََهّط باألُرزَّ  من  َشح    أك 

َملَت ه العََرُب؛ تقول: بََهّطةً طَ  تَع  ِن خاّصةً، واس  بَُخ باللّبِن والّسم    يَبَة، قال:وقال اللّي ُث: البَهّط ِسن ِديّةً؛ وهو األُرّز يُط 

ِلها األُرّز بالبََهط من  أن َشَده اللّـي ُث. هكذا  أك 

 ?? 

 ثأط

هُ: ثَأّط، وفي الَثَل:  أةُ، والَجم     الثّأَطةُ: الَحم 

داَدت  فَساداً  قُه؛ ألنَّ الثَّأَطة إذا أَصابَها الماُء از  قُه وُحم  تَدُّ ُمو  ُجِل يَش  َرُب للرَّ ، يُض   وأن َشَد لتُبَّع : وُرُطوبةً، ثَأَطةُ ُمدَّت  بِماء 

ِس عند ُغرِويها فَرأى َمـدِ  َعي ن  ذي ُخلُب  وثَأط   في  َمغغي َب الشَّم   َحر 

وى: عند َمأِبها.  ويُر 
مُ  قاُء، وتُوَصُف بها األمةُ. وثَئَط اللَّح  كاُم، وقد ثُئَط: أي ُزِكَم، والثَّأ طاُء: الَحم  : الثُّؤاُط: الزُّ  أن تََن. وثَِعَط: أي وقال ابن َعبّاد 

 ?? 

 ثبط

ته عن األمِر ثَب طاً: إذا َربَّث تَه. وفََرس ثَِبُط   : وهو الثقيل النَّزو، والجمع: ثِبَاط وأث باُط.-مثاُل َكتِف  -ابن دريد: ثَبَط 
دةُ  -رضي هللا عنها-وفي حديث عائشة  المزدلفِة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلةَ  -رضي هللا عنها-أنها قالت: استأذنت َسو 

َمِة الناس؛ وكانت امرأة ثَبَِطةً؛ فأذن لها. وَرُجُل ثَبُِط: ال يَب َرُح، وأنشد األصمعي يَصف بعيراً:   أن تدفع قَب لَةُ قبله َحط 

رُج الَهِجي ِر ثبِِطه   وال  بُِمنَهك البُُرِك ِفرشِطه ليس   بمه 

.  الِمهَراُج: الذي يهرج في الَحرَّ
 بَط بكسر الباء.والِقياس في فِعلها ثِ 

جال: األحمق في علمه الضعيف الثقيل، وقوم ثَبُِطوَن.  والثَِّبُط من الرَّ
؛ بتقديم الب َهرةِ: بثََطت  اء الموحدة وقال ابن دريد: ثَبَِطت  َشفةُ اإلنسان ثَب طاً وثَبَطاً: إذا ورمت، وليس بثبِت، وفي بعض نَُسخِ الَجم 

 ضعه لهذا.على الثاء المثلثة، وقد ذكرته في مو
تُه عن األمر تَث بِيطاً: َشغلته عنه وربَثته وَصدًدته وعوقَته، وقوله تعالى: )فَثَبَّطُهم( أي  وأث بََطهُ الَمَرُض: إذا لم يََكد  يفارقهُ وث بَّط 

 عوقهم.
 والتَّثبيُِط: أن يحول بين اإلنسان وبين ما يريده، يقال ثَبَّطتُه عن الشيء: إذا بََطأَت به عنه.



قََف.وتَ   ثَبََط: تَو 
. ، َ.عموا، وليس ِبثَبَت  ِرط: نًب ت   ابن دريد: الثَّخ 

 ?? 

 ثربط

بُُط ابن َحِبي ِب بن َزي د بن َحّي بن وائل بن ُجَشَم بن ماِلك بن َكع ب بن ا .ابُن َحبِي َب: في قُّضاَعةَ ثِرب اّط، ويُقال، ثُر  ر   لقَي ِن بن َجس 
 ?? 

 ثرط

ُت الَّ  : ثَرط  ُط مثُل الثّل ِط: لُغَة أو لُث غَة.ابُن ُدريد  . وقال غيُره: الثَّر  طاً: إذا َزَري َت عليه وِعب تَه؛ وليس بثَبت   رُجَل أث رُطه ثَر 
، َذَكَره النّ  َراس  تَُب في ُكتُِب الطَّّب: إش  ، ويُك  ِملُه األساِكفَةُ، وهو بالفاِرسيةّ ِسِري ش  ع  ّء يَس  َمي ل  ولم ص ضر بن شُ والثّرُط أيضاً: َشي 

ِطئة  ث. وقال أبو عمرو: الثّر  : القَصيُر -يَع ِرف ه أبو الغَو  مُق الضَّعيُف، وقال ابُن عبّاد  بالَكس ر: الّرُجُل الثّق يُل، وقال غيُره: األح 
ياَطةُ، يقُال: صارِت األرُض ثِري اطةً وَردَ  زةُ زائدةً والثََّرن طي: الثَّقيل، وكذلك الثَّر   -ِمثال َدلَن ظىً -َغةً. وَرُجًل ثََرن طًى الحاِدُر والَهم 

: أي ثَق يّل.  وُمث َرن ط 
قاً َجيَّداً. والبعَيُر يُثِري ُط  نِ -وثَرَط: إذا َحُمَق ُحم  ِن يُهِري ُق: إذا ثَلََط ُمتََداِركاً. -بوز   بَوز 

 ?? 

 ثرعط

ُعَط" : ِطي َن ثُر  َطَط: إذا كان َرق يقاً، و-12ابُن ُدَري د  ُطَطةُ ب" وثُُرع  ُططاً، وقال األصمعّي: الثُرع  به ُسمي الَحساُء الّرقيُق ثُُرع 
َطَطةُ، وأن َشَد:   والثَُرع 

بل تو  ُطـِطة فاس  لةَ من ثُُرع  اَء من ُعثَِلِطة والّشرب ة  األك    الَخرس 

طِ  : الثَّرع  َرُس. وزاد ابُن َعباد  َت: أخ  مُع له َصو   ي َطة.يُقال لِلّبِن إذا كان خاثِراً اليُس 
 ?? 

 ثرمط

ُكَطةُ  فُطة  -الفَّراُء:الثّر  : نَع َجة ثِرمّط -مثال ُعلَبِطة  -والثّرِمَطةُ  -مثِاُل ُعر  مًط -بالَكس ر-: الّطي ُن الّرق يُق. وقال ابُن َعبَاد  : َكبيرةُ تُثر 
تاً. ضغ وذلك أن تََسَمع له َصو   الم 

. واثَرّمط ا ِره. وقال َشمِر: اث َرمَط السقاُء: وثرمطِت األرُض: صارُت ذات طين  َرقيق  لغَضب: َشَخص فان تفَخ الّرُجُل عند ُظُهو 
َد ابُن األعرابّي:   إذا ان تفَخ، وانش 

بـطـا تأُكلُ   كالوطِب حي َن اث رّمطـا فبطنها  بِق َل الريِف َحتى تَح 

غطا أو َجِل حي َن َغط      جائِش المر 

 ?? 

 ثطط

: َرُجّل ثّط بينُ  ِة من العاِرَضي ِن، وال يُقال: اثّط؛ ابُن ُدَريد  ؛ والمصَدُر: الثَّطَط وهو ِخفّةُ اللّح  م  ثطاط  َطِة من قَو   الثَطاَطِة والثُُطو 
: قال أبو َزيد  َمرةً: أثّط، ِم: َكهاَمِة الّشي خِ اليماني الثّط وقال أبو حاتم  لَعت  به، قال أبو النّج   قال: قلت له: وإن كانت العامةُ قد أو 

ين  الغفاِرّي  م  ُكلثوُم بن حص  . وروى أبو ُره  قال: كنت  -رضي هللا عنه-أتقوُل: أثّط؟ فقال: قد سمع تها. انتهى ما قاله ابُن ُدَري د 
ُت " -صلى هللا عليه وسلم-مع النبي ِوة  تَبوَك فس  ألُني َعمن  تخلف من بني -13في َغز  أ" معه ذات ليلة  فقربُت منه فَجعَل يَس 



ى: النطانط-فقال وهو يسألُني: ما فعل النفُر الحمُر الطواَُل الث طاُط  غفارِ  ُد  -ويرو  فحّدثته بتخلفهم، فقال: ما فعل النفر السو 
ةُ الحاِجب يِن، قال:  ُف هؤالِء فينا. ويقال: امرأةُ ثَط   القصاُر الحعَاُد؟ فقلُت: وهللا ما أع ر 

رَكةً   من َهواَي وال ِشي َمتـي وما مذ َعرك  ـم  ِزي   ات لَح 

أى القدم   ُمحرفةُ   ألَقى ثََطةُ الحاِجـبـي نَ  وال   الساِق ظم 

عاً َشديداً،وق لتهاُ. وقال اللّيُث: الثّّطاُء: التي ال إسَب لها. قال: والثَطاُء: اسم ُدَويبة  تلسُع لَس  ال غيره: هي ُمحرفةُ الساِق: مهُزو 
 العنكبوُت.

 التي ال إسَب لها.وقال اللّي ُث:الثَّطاُء: هي 
 و يَث ط ثََطاً وثُُطوَطةً.وقال االّي ُث: األثَط والثَُّط: لُغَتَاِن، والثَُّط: أصوب وأكثر، يقال: ثَطُّ يَثَطُّ، ومن قال: رجل  ثَطُّ قال: ثَطَّ يَثُِط أ

ُطُط: الكواسج. وقا ، وقال ابن األعرابي: األثَطُّ: الرقيق الحاجبين، قال: والثُُّطُط والزُّ : رجل  ثَطُّ من قوم ثُطَّان  وِثَطَطة  ل أبو زيد 
َرُط الحاجبين؛ ال يستغنى عن  راُط الحاجبين وأم  قال: ورجل ثَطُّ الحاجبين؛ ال يستغنى فيه عن ذكر الحاجبين، وكذلك رجل أط 

 ذكرهما؛ واألنُمُص الذي ليس له حاجبان، يستغنى في األنَِمص عن ذكر الحاجبين.
ً -والثَّطُّ   : السًّل ُح.-أيضا
 ?? 

 ثعط

 اللي ُث: الثَِّعيُط: ُدقاق الرمل يسيل على وجه األرض تنقله الريح.
 : مصدر قولك ثَِعَط اللحُم: أي أن تََن، وكذلك الماُء، قال: -بالتحريك-والثَّعَُط 

  منه بَي َن ُكُره  وثَعَط   َشِربتُ   على ِغَشاش وفَلَط   وَمن َهمل

 وقال آخر: 

م يأُكلُ  ثَرَ   اً بائتا قد ثَـِعـطـالَح  َل حتى َخِرطا أك    منه األك 

 ثَِعط به: أي َغصَّ به.
 والثَِّعَطة: البَي َضةُ الَمِذَرةُ.

 وقول إياس بن جندب الهذلي يخاطب ابن بجدة الفهمي: 

 بالنَِّشيد لهن َرامُ  كأنَّكَ   نِسَوةً َكنَفَى ُغَضار   تُغَنّي

نَهُ فُل ح   إذا  د  العََراَب فَُهنَّ ُسو   يُثَطن  قِـَدامُ  جالَس 

 كل ما عطفت عليه فهو َرأُمَك؛ ويقال: أنت َرأُم النساء: أي عطفن عليك، فترك الهمز للشعر.
َضحَن ويدققن كما يرضح النوى.  يُثعَّطَن: يَر 

 والعراُب: ثَمر الَخَزِم وهو شيء تتخذ منه السُّبَُح ليس بأسَوَد.
.  وقَِدام : َهِرمات 

 ?? 

 طثل

تَه به. وقال الليث: الثَّل ُط: َسلُح الفيل ونحوه إذا كان رقيقاً، وأنشد لجريِر  تُه ثَل طاً: إذا رميته بالثَِّلط  ولََطخ   يهجو البعيث: ثَلَط 

 القاُلّما ماِسط  وتَنَدَّتِ  عن  ثَل َط حاِمَضة  تََرَوَح أهلُها يا

 وبالَت. وكتب الحديث بتمامه في تركيب خ.ض.ر. : فَثَلََطت  -صلى هللا عليه وسلم-وفي حديث النبي 
وُ  ِلُط وقال األصمعي: ثَلََط البَعيُر يَث ِلُط ثَل طاً: إذا ألقاه سهالً رقيقاً، قال األزهري: قلت: ويقال لإلنسان أيضاً إذا َرقَّ نَج  ه: هو يَث 

 ثَل طاً؛ وقد جاء في بعض األخبار، لم يزد األزهري على هذا.
َن بَع راً وأنتم تَث ِلُطوَن -رضي هللا عنه-لف هذا الكتاب: هذا حديث علي قال الصغاني مؤ ؛ وِسيَاقُه: إن من كان قبلكم كانوا يَب عُرو 

 ثَل طاً فأتبعوا الحجارة الماء.
تَاَص بابا قَي ئِه وَمث لَِطه . ثَلُط: ذلك الموضع، وأنشد األصمعي: واع   والَم 

: طين ثَل َمط وثُل    ُمط: إذا كان رقيقاً. وثَل َمَط وثمَطَل: إذا استرخى.ثلمط: ابن دريد 
 ?? 



 ثمط

: الثُمط: الطيُن الرقيُق أو العجيُن الرقيُق إذا أف َرَط في الرقة.  ابن دريد 
: الثملََطةُ والث مَطلَةُ: االسترخاُء.  ثملط: ابن دريد 

 ?? 

 ثنط

هللا لما مَد األرض مادت فَثَنََطها بالجباِل فصارت كاألوتاد لها  ابن األعرابي: الثَّن ُط: الشَُّق، ومنه حديث كعب األحبار: أن
 ونَثََطها باإلكام  فصارت كالُمثِقالِت لها. نَثََطها: أث قَلَها، وهما حرفان غريباِن.

 ?? 

 جثط

باً منبسطاً. ثُط َجث طاً: أي رمى به؛ وهو أن يخرجه َرط  : َجثََط بغائطه يَج   ابن عباد 
: ا : جثلط ابن عباد  ُط في قول جرير   لَجي ثَلُو 

طَ   خضاِف إذا الفحول تُنُّجبَت   عدوا ـبَةً  والَجي ثَلُو   َخـّوارا ونَـخ 

ثَاُوُط وال رأيُت أبا عبد هللا يعرفه  اسم مخترع للنساء؛ وهو شتم، وقال أبو سعيد الحسن بن الحسين السكري: ال أدري ما الَجي 
 قال: ال أدري من أي شيء  مشتقة.

 ?? 

 حرطج

ِرط" رُط الَجلَن فَعَه  ويروى: الِجخ  َدبِي س الجح  ِرُط: العجوُز الهِرَمةُ، وأن َشَد: والدَّر  ِرُط والجخ   .ابن السَّكَّيت: الِجح 
 ?? 

 جخرط

ِرُط   : العجوز الَهِرَمةُ.-بالكسر-ابن فارس: الِجخ 
: َجِرَط: َجِرَط الرجُل َجَرطاً   الطعام، والَجَرُط: الغُصَّةُ.: إذا غص ب-بالتحريك-جرط: ابن عباد 
َواِض للطويِل. َواط: بمعنى الِحر   ورجل ِجر 

 ?? 

 جطط

األسد، وقال أبو سهل الهَرِوُي: ذكره ابن خالََوي ِه وقُط ُرب في ذكر أسماء األسد  -مثاُل َجحن فَل  -قُط ُرب وابن َخالََوي ِه: الَجلَن بَُط 
 نا أيضاً تفسيره.وصفاته ولم يذكرا تفسيره، قال: وال أعلم أ

 ?? 

 جلحط

: قال ِسي بَويِه في كتابه ِجل ِحَطاُء؛ بالحاء والطاء، فال أدري ما أقول فيه، قال ?أعني ابن دريد   : ِجل ِحَظاُء أرض ال -قال ابن دريد 
بالحاء غير -ُء ألني سمعت عبد الرحمن ابن أخي األصمعي يقول: الجل ِحَظا -شجر بها، قال: وأنا من الحرف أوَجُر ?أي: أشفقُ 



 ؛ وقال: هكذا رأيت في كتاب عمي فخفت أال يكون سمعه.-المعجمة والظاء المعجمة
ط: " ِخَطاُء: أرّض ال شجَر بها. قال الّصغَانّي ُمؤلُف هذا الكتاب: وهكذا -في الخاء الُمع َجَمِة والجيم-ب" ابُن َعبّاد  -14جلح  : الِحل 

ل  الهَ  َهرة بخّط ابي َسه  ُت في التركيب الذي هو قبل هذا هو في الَجم  َزنّي كما َذكر  هرة بخّط األر  روي وفي نُسخة  من الَجم 
كيب.  التر 

 ?? 

 جلط

تَله.  َجلََط َسي غه: أي اس 
ل ِط عن جل َدها: : َجلَط" َرأَسه: أي َحلَقَه.واج  لُط: إذا كذَب وَجلََط: َحلَف. وقال ابُن عباد  هُ. أ وقال ابُن األعرابّي: َجلََط يَح  ِشط  ي اك 

ِده.  والجل يَطةُ من السيوِف: الذي ينَدلُق من ِغم 
َعةُ الخاثِرةُ من الّرائِب.-بالّضمّ -والُجل َطة   : الحز 

 وجلَط البَعيُر بَِسل ِحه: َرمى به.
ُط من النساء: البَعيدةُ من الَحياء. وةُ الّضعيفَةُ والجلُو   وناُب َجل َطاُء: وهي الرخ 

َجلََط الَعيُر:  أي ان َحَدَل. وام 
تَلََط ما في اإلناء: َشِربَه.  واج 

تَلَسه. تَلََط الّشيَء من يِده: أي اخ   واج 
 وقال ابُن األعرابّي: المَجالَطةُ: المَكابََدةُ.

 ?? 

 جلعط

ط من اللّبَِن الّرائِب ما ثَُخَن منه. َُ : الُجلَع ِطي   ابُن َعبّاد 
 ?? 

 جلفط

ط والخَرِق ثَّم يُقَيُّرها، وقال ابُن ُدَري ِد: الجل فاُط: لُغَة شاَِميّةُ.وزاَد ابُن َعبّااللّي ث: الِحل فَاُط: الذي يَُشّد  َز الّفُِن الُجدِد بالُخيُو  : ُدُرو  د 
َواحِ ُمشاقَةَ الكتاِن ويمسحها بالّزفُِت وال

ِر واألل  ِخَل بين المَساِمي  اِر. وَكتََب ُمعاِويةُ قَ الِجلن فَاُط: وهو الذي يَُجل فُط الّسفَُن وهو أن يُد 
واد  نَجرها النّجاُر وَجل فََطها  -رَضي هللا عنهما-إلى ُعمر  لميَن على أع  ، فَكتََب إليه: أنى ال أحمُل الم  ِو الَبحر  يسألُه أن له في َغز 

ِملُهم َعُدوهّم إلى َعُدوهم" َر أو النّواتّي ألنهم كا-15الجل فاُط؛ يَح  َحاُب أ". أراَد بالَعُدّو: البَح  ِلمين؛وأص  َن الُمس  جاً يُعاُدو  نوا ُعلُو 
َملَِة.  الحديِث يقولون: َجل فََظها الِحل فَاُظ؛ بالّظاء الُمع َجِمِة؛ وهو بالّطاء الُمه 

 ?? 

 حبط

: َحبََط  طًل. -يفَت ح الباء-َحبَِط َعَملُه، وزاَد أبو َزي د  رابّي: "فقد َحبََط َعَملُه" َحب طأً وُحبُو   وقََرأ أع 

تَفَخ -بالّتحريك-والحبُط  رَج عنها ما فيها، وقال ابُن السكيتِك هو أن تَن  تَِفَخ لذلك بُُطون ها وال يَخ  : أن تأُكَل الماِشيةُ فَتُكثِر حتّى تَن 
ُق، يُقال: َحبَِطِت الّشاةُ  نها عن أكِل الذَّرِق وهو الَحن دقُو  : وان ممِا -ه وسلمصلى هللا علي-، ومنه َحديُث النبي -بالكس رِ -بُُطو 

كيب خ ض ر، وقال الناّبِغَةُ الَجع ِدّي   -َرضَي هللا عنه-يُن بُِت الربيُع ما يقَتُُل َحبََطاً أو يُلّم، وقد ُكتَِب الَحديُث بتماِمه في تر 
 يَصُف فََرساً: 

قـفَـينِ  فَلـي قُ  ـتَـنّ   الـنّـسـا َحـبُـط الـمـو  ــعَـــبِ  يَس   كـالـّصـَدعِ األش 

قُفا َشَد األصمعّي: :لمو      نُقرةُ الخاِصِرة، وأن 

ه أقولُ  لـه مثـرَ   لّما أن  َربَا من َحبَط   وَضـِرِطــه   نـطـم بـبـو 



ُم الّزائُد على النُّدوِب. ُح إذا بقيت  له آثاّر بعد البرِء، قال: والحبُط: اللح   وَحبَِط الُجر 
: الَحبُط: آثاُر السيَاِط ا ُب. ومن الَحبط، ويقاُل: الحبط؛ ألنه وقال العاِمِريُّ ؛ فإن  تَقَّطعَُت ودميِت  فهي العُلُو  لواِرَمةُ التي لم تََشقّق 

ًَ فأ ً : الَحبط، ويقاُل: الحبط؛ ألنه كان في سفر  فأصاَبه مثُُل ذلك، وقال ابُن الكل بّي: كان أكّل َطعاما رو بن تَميم  َصابَت ه كان بُن َعم 
غاً فََحبِط عنه وقال:الحاِرُث بن مالِك بن عمرو ابن تَميم؛ ذََكَره في الّرباعّي وزاَد في  منه َهي ضةُ، وقال ابنُ  ُدَريِد: كان أكَل َصم 

؛ كالنسبِة -بفت ح الباء-نَسبِه مالكا بين الحارث وعمرو. وولُده هؤالء الذين يُسموَن الَحبَطاِت من بني تَميم، والنسبِة إليهم َحبطّي 
 ، وذلك ألنهم كِرُهوا كثَرة الَكَسراِت فَفَتحوا .-بفَت ح الالم والقاف-ب" شقرةَ، فتقول: سلَمّي وشقِرّي -15ني "إلى بني سلمةَ وب

بُط حبَطاً: إذا َهَدر.  ويقال: َحبَِط َدُم القتيِل يَح 
 وَحبََط ماُء البِئِر َحبَطاً: إذا َذَهَب، قال: 

  الجف ُر وما إن َجّما فََحبِط

،يقال: َرُجّل َحبَن طىً والحبن طي: القَ  َجل  ُن واأللُف لإلل حاِق بَِسفر  مُز، والنّو  َمُز وال يُه  َمُز وال يُه  ين -صيُر، يُه  وَحبَن طاةُ، فإن  -بالتنو 
ِر الطاء ُمنَّوناً؛ ألن األ َت فأنَت بالخيار: إن  شئَت َحَذف َت النوَن وأب َدلَت من األلِف ياِء وقلَت: ُحبَي ِط بَكس  لَف ليست  للتأنيث َحقّر 

فَتَفَت َح ما قَب لها كما تف تح في تصغير حبُلى وبشرى، وإن بقي ت النون وحذفت األلف قلت: ُحب يَط، وكذلك كل اسم فيه زياَدتاِن 
َت في األّول قُلَت ُحبَيِّط ?بتشديد الياِء والطاُء مكسو ، فإن عوض  وقلت في  -رةلإللحاِق فاحذف  أيّتُهما شئَت. وان  شئت لم تُعَوض 

ني.  الثاني ُحبي نيط، وكذلك القوُل في َعفر 
ض. قال الصغَانّي ُمؤلُف هذا المتاب: هي الخبطةُ  : الحبطةُ: بقيةُ الماِء في الحو  ِرها، وأجاَز -وقال ابُن عبّاد  بالخاء المع َجمِة بكس 

ضِعها. -ابُن األعرابّي فَت َحها  وستذَكُر إن شاَء هللا تعالى في مو 
. ويقال يط ة  َكَحَمِصيًصة   للشيء الحقير الصغير: َحبَط 

بََط فُ  يَّة فال يعود كما كان. وقال أبو زيد: أح  بَاُط: أن يذهب ماُء الِركَّ بََط هللا عمله: أي أب َطله. وقال أبو عمرو: اإلح  الن عن وأح 
بََط عنه.  فالِن: إذا تركه وأعرض عنه؛ يقال: قد تَعلَق به ثم أح 

بَن طي ا نُه، ومنه حديث النبي محمد واح  بَن ِطياً على باب الجنة، -صلى هللا عليه وسلم-لرجل: ان تَفَح بَط  : في السق ِط يظل ُمح 
بُط: الَجُهوُل السريع الغضب والتركيب يدل على بطالن أو ألم. بَو   ويروى بالهمِز وبغير الهمِز والمح 

 ?? 

 حشط

ُط: الَكشُط َحطَّ الرَّ  َج والقَوَس والَوَرَق، وفي حديث النبي محمد ابن األعرابي: الَحش  َل والسَّر  : أنه جلس -صلى هللا عليه وسلم-ح 
.  إلى ُغصِن شجرة يابسة فقال بيده فََحطَّ ورقها: أي َحثَّ

َ -وّحطَّ   قال امرؤ القيس: : نََزَل. والَمحطُّ والمّحطَّةُ: الَمن ِزُل؛ كالَمن زِلة والمكان والَمكانَِة وَحطَّه: أي َحَدَره، -أيضا

ً  ِمَكرَّ  ِبـر  َمـعَـا ر  َحطَّهُ الَّي ُل من َعلِ  َكجل ُمودِ   ِمفَر ُمق بِـل  ُمـد    َصخ 

ُر. ُط: الَحُدو   والَحُطو 
ُط  ً -والحُطو   : النِّجيبّةُ السّريعةُ، قال االنابغةُ الذّبي انّي: -أيضا

ب   فما   وال لَُجونُ  في الّزمامِ  َحُطوطَ   َوَجَدت  بمث لك ذاُت َغـر 

   وجاريةُ َمْحُطْوطةُ المتْنَين: أي َمْرُدْودةُ ُمستِويةُ، قال القُطامي : 

كنة بيضاءُ  َُ المت نَين به  طةُ ُطو  الدِ  الّرواِدِف لم تُِمغل   َريّا  َمح   بأو 

جُع فَيمّر ِوت-على ما لم يُسم فاعلُه-وُحّط البَعيُر  : فَيُض  الِعه إمراراً ال يَخرق.وحط البَعيُر : أي َطنيِ؛ وزاَد ابُن َعبّاد  ًد بين أض 
تمَد في ِزماِمه، قال الّشماُخ:   حَطاطاً: إذا اع 

نِ  ِحَطاَط هاِدية   إليك  ُضِربت  على العالِت َحطت   إذا  َشـنُـو 

 وقوُل عمرو بِن األْهتِم: 

 الَّفـيعِ  الحسِب الّزاكي على  وُحّطي في هَواَي فاتَّني ذَِري ني

 أي: اْعتَِمدي في َهواَي وْميلي، وقال األْعشى: َشفيُق 

دي  لَعَمُر الذي َحّطت  مناُسمها إني  وسيقَاليه الباقُِر الغُيُلُ  تَخ 

مِ  ال  منُيَِت بنا عن ِغّب مع رَكة   اَئن    نَنَتَفلُ  تُل ِفنا عن ِدماِء القو 



لُس المت نَي ِن. رابّي:األَحّط: األم   وقال ابُن األع 
زاُرهم، وكان وقوله تعال لوا ِحّطة( قال ابُن َعِرفَة: أي قُولوها ُحّط عنا ُذنوبنا؛ أِمُروا أن  يقولوا ذلك؛ لو قالُوها لُحّطت  أو  ى: )وقو 

راَء، كذلك قال الّسدي وُمجاِهد،  قد طُوِطئ لهم الباُب لي دُخلوه سّجدا فبّدلوا قوًل غير ذلك وقالوا: هطي سمهاثا: أي ِحن َطة َحم 
هان: أحُدهما وقال ا ماُل الفع ِل فيها وهو" -لّزّجاُج: قُولوا ابُن آبي َعب لة وطاووّس اليَماني:"وقولوا ِحطةَ" بالن صب، وفيه وج  إع 

زارُكم، والثاني ِط اللهم  -قولوا" كأنه قال: وقولوا كلمة تَُحط عنكم أو  أن تُن صب على المصَدر بمعنى الدعاء والمسأِلة: أي احط 
زاَرنا حِ  باً.-16ّطة؛ كما قال في سورة "أو  ِربوا الّرقاَب َضر  ب الّرقاِب( أي اض   ب" محمد  صلى هللا عليه وسلم: )فَضر 

ر َرَمضاَن في اإلن ِجي ل  أو بعض الكاُبِك يُسمى َحّطةَ ألنه يُحط من ِوِزِر صائِميه. وَرَوى أ عُت أن َشه  َهِرّي: َسم  بو وقال األز 
انه قال: من اب تاله هللا ببالء  في َجسِده فهو له ِحّطة، أي عنه ذُنُوبه كما  -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنه-ُعبَي َدةَ 

 يَُحط الحمُل عن الّدابِة.
 والِحطاُن: التّيُس.

 وعمَراُن بن ِحَطاَن: شاعر.
 نازل وحطان بن عوف: الذي شبب األخنس بن شهاب التغلبي بابنته فقال: البنه حطان بن عوف م

  رقش العنوان في الرق كاتب كما

اِريةَ بها قَب ُر ُشعَب ب  َصلَواُت هللا عليه. والَحَطاُط -َمثَاُل ِسجيِن  -وِحّطي ُن  َف وقَيس  ُسو  : َشبِي ه بالُبُثُوِر يكوُن -بالفَت ح-:قَري ة بين أر 
ِق، وأن َشَد األصمعَّي:  َل الُحو   َحو 

َراَء بالغَُطـاطِ  قام   ب مثِل قائِم الفُسَطاطِ  ي مشي  إلى َعذ 

فَِهرَّ     َحَطاطِ  اللّوِن ذي بُِمك 

 وقال ُرَوبةُ: 

  َغَث َعّراً داِمَي الَحَطاطِ  ما

 الواِحدةُ: َحَطاَطة، وربما كانت في الَوْجه، قال الُمتَنَخُل الهذَلي : 

ه   م  ذي َحَطاطِ  أِسي ل    قد َرأي ُت أَمي َم صاف   وَوح    غيِرَجه 

: هو َعَربويُ  غَروه: َحَطاطةُ، فال أبو حاتم  تَص  ِء إذا اس  : يقُال للّشي  تَع كَل. قال للجاِريِة الّصغِيرة: يا َحَطاَطةُ، وقال ابُن ُدري د  ّي ُمس 
ً -والَحَطاُط   : ُزب ُد اللّبِن. والَحِطي َطةُ: ما يُّحط من الثّمن، يقُال: الَحِطي َطةُ َكذا وَكذا.-أيضا
َرُم. وقال ابُن األعرابّي: الُحُطُط والَكع ُب ال  : األب َداُن النّاِعَمةُ.-بَضّمت يِن-َحِطي ُط: األد 
ً -والُحُطُط  َهِري: أُظنه َمَراتِِب الّفَِل. وَرُجَل ُحَطائَط -أيضا : أي َصِغيّر قَِصير. وُحَطائُِط بن -بالّضم-:َمَراِكُب الّسفَِل، وقال األز 

ّشلي: أُخو ا َوِد بِن يَع فُر.يَع فَُر النّه   ألس 
ك ِحّر ُحَطائط بُطائط  راُء َصغيرة، قال الّصغانّي ُمؤلَف هذا الكتاِب:  -إت باعّ -وقال ابن َعبّاد  ّم. قال: وُحَطائطةّ بُّرة َحم  أي َضخ 

َراِب " ن وَن أ" في أَحاِجيهم: ما ُحَطائط بُطائط تَ -17هكذا قال: بُرة والصواُب: ذَرة  فانه تقول ِصب ياُن األع  َت الحائط؟ يع  يُس تَح  م 
 الذّّرةَ.

ِغير َدَجاَجة   ُطوط -والُحَطيّّطةُ والبَُطيطةُ ?مِثاال ُدَجيجة  تَص  فَةُ. ويح  : واد  َمع روّف، قال العَبّاُس بُن تَيَحاَن -مثاُل يَع ُسوب  -: الّسر 
النّي:   البو 

ُطو   أالّ   أبالي يا أخا َسـلَـي طِ  فال   طِ تَعََشى جانِبي  يَح 

لَب  -بالكسر  -والمحط  يََم، قال الِنمُر بن تَو  َن به األد  َدةُ التي تكون مع الَخّرازي َن يَن قُشو  َشُم به، ويقاُل: هو الَحِدي  رضي -: الذي يو 
 وذَّكر ِكبَر ِسنه:  -هللا عنه

ـَدمـا فُُضولّ  َمـلُ  يكونُ   أراها في أِديمي بع   َكفاَف اللَّحِم أو هو أج 

  َعلَت  منّي به الِحل َد من َعلُ  َصناَع    َحطـاً فـي يَدي  حـاِرثّـية  مِ  كأنّ 

: الَحَطن طى: يُعَيُرةُ الرجلُ  ُسَن. وقال ابُن ُدَري د  ُد ليَل يَن ويح  قَُل بها الجل  قَلةُ وهو َحدي دةّ يُص   إذا نُِسَب إلى وقيل: المحّط: المص 
كّي وقال ابُن َعبّ  : َرُجّل َحَطوطّي: أي نَِزُق والِحطَّي طى: الَحمُق، ذََكره مع َحبر  :  -من الحط-اد  كالخّصيصى: وقال ابُن ُدَريد 

تَفََع، قال ُرؤب نا ت طي طاً: أي أَكل ناه. وان حّط السع ُر وغيُره. ِخالُف ار  نا فيه َحَطاً وَحّطط   ةُ: يقاُل أتانا ِبطعام  فََحَطط 

ِب وان ِحطاطي ديتََصعَّ   َرأى الّراؤوَن في المـحـاطِ  وقد   في الحر 

 وقال آخُر: 

َهبِ  فان َحط  وكان ُدَوي َن الّسـَمـاءِ  رآها   من حيث لم يَر 



تًطي وتقولُ  قَن ُت أن فاِرساً ُمح  َزن حّي: أي  تَّطه: أي َحّطه، وأن َشَد الخار  َرَعت  واح  ها: أي أس  تَّحطني فاَلّن وان َحّطِت الناقّةُ في سير  : اس 
تَنَقَصني.من الثمِن شَ   ي ئاً: أي اس 

ي   يه: إذا أَسرعَ، وكُل َشيء  أَخذ َت فيه من َعَمل  أو َمش  َحط في َمش  َعةُ، يقاُل َحط  َحطةُ: الُسر  ك اَاَحط  َت فيه  وقال ابُن ُدَري د  َرع  فأس 
َُ يُدُل على إن َزاَِل ال كيب  : َحَطَحط: أي ان َحّط. والتر  َت. وقال ابُن َعبَاد  َحط  ، وقدج َشذّ عنه الَحَطاُط: البَث رة.فقد َحط  ِء من ُعل و   شي 

 ?? 

 حطمط

ِمُط " ، يقال: َصبّي ِحط مّط، وأن َشَد: -17أبو عمرو: الِحط  ء   ب": الّصغيُر من كّل َشي 

مِط مث ُل الـَوَزغ   اذا َربُ   ُهنّي ِحط    منه َراَُسُهحتى ان ثلَغ يُض 

 ?? 

 حقط

لى بفَت ح-ابُن دريد: الَحي قَُطاُن  سُب الَحي قَُطاَن -القاِف وَضّمها، والّضّم أع  : ال أح   -وهو ذََكُر الُدّراجِ -: الُدّراُج، وقال ابُن فارش 
 صحيحاً.

ِم النِّزقِة: َحق طةّ. -بالتّحريك-قال: والَحقَُط  ة  لَخفيفِة الجس  سِم وَكث رةُ الَحَرَكِة. وقد قبل للمر   َزَعمُوا: ِخفّةُ الج 
ُجُر الفَرس؟ فقال: ِهِجد  وِحِقّط، وأن َشَد: وقال ابُن َعبّ : َكي َف تَز  َزن حي: قلت ألبي ِزياد  : قال الخار   اد 

 ّ َرهم ِحق ـطِ  لما تََطي أي قَن تُ   رأيُت َزج    أن فاِرساً ُمح 

 أي: يَُحطني عن س رجي وقال غيُره: الِحِقطاُن والِحِقَطانَةُ: القَصيُر.
 ?? 

 حلبط

ُو المائِة والمائتين.َشمّر: يقُال: هذه  : ضان ُحبَِطة وُعلبَطة، وهي نَح   الَحلبِطةُ. وهي المائةُ من اإلبل إلى ما بَلَغُت، وقال ابُن َعبَاد 
 ?? 

 حلط

 ابُن األعرابي: الَحل ُط: الغََضُب. والحا ُط: القسُم. والَحل ُط: اإلقامةُ.
. -أيضا-لَط َحلَطاً: أي َغِضَب َغَضباً. وَحلَط الغَضُب، وقد حَ  -بالتّحريك-وقال أبو ُعبَي دةَ: الَحلُط  َعة  ر  ر: إذا أخذَ فيه بِس   في األم 

رابي: الِحالُط: الغََضُب الّشيُد. والُحلُط   : أى المقَِسُموَن على الش يِء.-بضّمتّين-وقال ابُن األع 
 : الُمقي ُموَن بالمكان.-أيضا-والُحلُط 
شقاً.الغَضابي من الناس. وهم ال -والُحلُط  هائمون في الصَحارى ع 

َمَر الباهلّي:  تَهَد، وأن َشَد لعمرو بن أح  لَط الّرُجُل في اليمِن: إذا اج   وقال األصمعُي: أح 

قا وكنا   ثمَّ كانا ُمن ِجداً وتَهاَِميا ِسوىً   وُهم  كاب نَي  ُسبَات  تَفَرَّ

لَطَ   التّهلَِمي  منهما بِلََطاتهِ  فأل قى  َمكانِيا مُ هذا ال أِرت   وأح 

يَب الَِبعير فَجعَله في َحياَِء الن لََط: إذا أخذَ قّض  ِر: إذا َجّد فيه. قال: وأح  لََط الّرُجُل في األم  : أح  اّقِة، قال الّصغَانُي وقال ابُن ُدَريد 
 ُمؤلّف هذا الكتاِب: هذا تَحيّف، والّصَواُب: أَخلَط بالخاء ُمع َجمةّ.

لََط فاُلن .وقال اللّ يث: أح  لَكة   : إذا تُِرَك بَحاِل َمه 
تلَط الّرجُل؛ إذا َغِضَب وَخلّط من الغََضِب، ومنه قوُل َعل قَمة بن ُعالثة حي تالُط: الغَضُب والّضَجُر، وقال اللّيُث: اح  ن واالح 

   تَجاذَب مالك بُن ُحنّي وحارثة بُن عبد العزيز العاِمِرياِن عنده وَكِرهَ تَفاَقَُم األمِر بينهما: 



تُِعيرِت ال . اس  ِل االف َراُط، فَل تَُكن  منُاَزَعتُكما في َرَسِل وُمسانا تُكمت في َمَهل  َوأ القَو  ِتالُط وأس  ُمساناةُ في الُمفاَخَرةِ كما أوال لِعي االح 
. يِء بِغَلق  وَضَجر  تِهاِد في الش  كيُب يَُدّل على االج  تُع يِرِت الُمساَجلةُ فيها.والتر   اس 

 ?? 

 حمط

: هو ا ِب َحماَط، فأّما الَحاُط من الّشجِر فَشَجُر التّي ِن الَجبَلي، قال أبو ِزياد  َشبيهً بالتّي ِن لّدين َوِريُك من الّشَجِر َحماَط ومن العُش 
اِف الجبَاِل، وقد يَس ، ومنَابتُه في أجو  رةً من التّين  تَوقَُد بَحطبه ويتّخذُ َخَشبُه وَجناَهُ وريِنُحه؛ إالّ أن َجناه هو أصفُر وأشُد ُحم 

َت والخِياَم. وأن َشَد غيُر الّدين َوِرّي للمتُنخِل الهذَلّي:  تَفُع به النّاُس يَن ن ون عليه البُيُو   َخَشبهُ لماَ ين 

  كالِعًص من الَحَماط َحَوان    بالّسيوِف بها فُـلُـول وأبُوا  

ى: ّد من الّدماء، ويُرو  : ُمن حنَية، وقيل: ُسو  َدةً، وتأُكُل منه الماِشية َوَرقَة  َحَوان  تاََج إلى َزن َدة  اتَّخذ منه َزن  كالحنّي. ومن اح 
باً ويابِساً، وليس من َشَجرة  أَحَب إلى الحضياِت من الَحماِط، قال: ولما وَصَف أبو َزياد  من ألف الحياِت من الحَماِط،  َرط 

 ب -18قيل؛ َشي طاُن الَحماط،،فََجَرى مثال، قال: "

َجـم   ثُمتَ  َرم   بمث لِ   ال أد ري لَعَلى أُر  اِن الحَماط األع    َشيط 

 الشْيطاُن: الحية، واألْعرُم: األْرقط، وكذلك الشاةُ العْرماُء وقال آخُر: 

  شيطان الحماِط األع راف بمثل  ال أد ري لَعَـلـي أق ـذف ثُمت

 األْعرُف: الذي له ُعرف، وهو أيضاً األقرُن: 

 غـير الـدينـوري: وروى  ن جل دِه َشبيه بالقرنله م الذي

ـل ـفِ  عن جرد لُف حين أح    َشي طاِن الحَماِط أع رف   َكِمث لِ   تح 

 في تشبيه الزمام بالحية :  -رضي هللا عنه-وقال حميد بن ثور 

 ّ ً   أتَت هُ أن َشبت  في َخشـاِشـهِ  فلما كما ِزماما   كثُع باِن الحماَطِة ُمح 

نَُب الخلة وتَيُس الريِل وضّب السَحاء وقُن فذُ برقَة  قال: وأماّ الحماُط قال: ومن أم ثاِل العََرب: ذئب الخمِر وشي طان الحماطِة وأر 
: الحماُط، وقال أبو نَصر: إذا يبسِت الحلمة فهي َحماطة. وقوُل أبى عمرو  من العُشب  فإّن أبا عمرو  قال:يقُال ِليبِس األفاني 

لم أَحداً أع رف. قال: وأخ   َرابي من َخشنُالمس والصليان لين. والذي عليه العلماُء ما قاله األصمعي وأبو عمرو، وال أع  برني أع 
. وقال  سبه سهواً، ألن الحلمة ليست  من جنس األفاني والصليان وال من شبههما في شيء  منهم وافق أبا نصر  على ما قاله؛ وأح 

 ميز.غيُر الدينوري: َشجُر الحماط شجر الج
يِمهُ، قال:  : حماطة القلب: دُم القلب وهو خالصه وصم   وقولهم: أصبُت حماطة قلبه: أي حبة قلبه، وقال ابُن دريد 

بِه لَيت    تل غب بأسهمه التي لم عمرو  الغراَب َرمى َحماطة قل 

ً -والحماطةُ  قة وُخُشونة يجُدها الّرُجُل في َحل قه، َحكاها أبو ُعبيد  وغير-أيضا ً -هُ. والحماط : ُحر  : تب ُن الّذِرة. وقال -أيضا
ناِء: وقال:  : أّرض،وقال غيُرهما: َحماَطاُن: من حباِل الّده   الجِرمّي: َحماطان: موضه، وقال ابُن ُدريد 

لَِمي يا   دار َسل مى في َحماَطاَن اس 

ة: -19"  أ" َوَحماط : مْوضَع، قال ذو الرم 

 ً ً   ت  لَق نا بالُحـُدوجِ وقـد َعـلـ فلما باُء الّضحى ُمتشاِوسُ  َحماطا   وِحر 

ُطوُط  : الُحم  َطة : الِكّن.وقال ابُن دريد  لُول  -وقال أبو عمرو: الحم  ، قال المتُلمس: -ِمثاُل ُغم  َدة َرقشاُء تكون في الكال   : ُدو 

فلـو إني س ُمر  ِيط كأنها  َكساني أبو قابُو  ف أطالِء الحماط    ظر 

و الُد الحباِت.أطالًء: ِصغَار، ُوير  الِد المخاِريط"، والمخاِريط: أو   ى:"ِسل ُخ أو 
يُط   ، والجمُع: َحماِطي ُط، قال: -مثاُل َحمصي ص-وقال أبو عمرو: هي الَحنط 

يِط قبل  لَونها والصب ُح منُقشـعَ  كأنّما   الغََزالِة أل واُن الحماط 

يُط  َدة تكون في البقِل أياَم الربي عِ ُمفَصلة بحمرة ، ويشبهُ بها : جمُع َحمطَ -هاهنا-وقال أبو سعيد  الّضريُر: الحماط  يط وهي ُدو 
يُط. عُه الحماَط  يط. وقال الل يث: الَحمَطي ُط: نَب َت، وَجم   تَف صيُل البناِن بالحناِء، شبهَ المتلمس وشي الحلِل بألواِن الحماط 



ِب منَقُ  َطاُط: ُدويبةّ تكون في العُش  : الحم  باِر: من أسماِء النبّي وقال ابُن دريد  شة. وقال َكع ُب األح  في  -صلى هللا عليه وسلم-و 
ياَطى  تاُر ِوح  رابي: حامي الحَرمِ -الكتِب السالفِة: محمّد وأحمد والمتّوُكُل والمخ  أي: يفرُق بين -وفاَِرق ل يطي  -ومعناه عن ابِن األع 

لةّ من الدهن اِء. وقال -الَحق والباطلِ  : الحمط: من قولهم َحمطُت الشيَء أَحمطهُ إذا قَشرتهَ، قال: وهذا فَع َل . وُحميُط: َرم  ابُن ُدَريد 
.  قد أِميت 

س. عَلوا عليه شَجراً يُكنه من الشم  ُكم: أي اج   وقال أبو عمرو: يقاُل َحمُطوا على َكِرم 
يَط ليس بشيء ِجع  وال تحمط فإن التحم  ِميُط: التّصِغِيُر؛ وهو أن يُضرَب وقال يونُس: العرُب تقوُل: إذا ضَرب َت فاو  ، قال: والتّح 

عني َضربةَ:" ََ َج عاً وال فيه -19الّرُجُل فيقول: ما أو  الً وال فضر  :الحاُء والميُم والطاُء ليس أص  ب" أي لم يباُلغ  وقال ابُن فارس 
 لُغَة صحيحة إال شيء من النبِت أو الّشجِر.

 حنبط

ِسبهُ من الحبِط؛ والنوُن زائدةً.: حن بَط ا-في الّرباعي-ابُن دريد   ّم، وأح   س 
 ?? 

 حنط

لَم الهذلّي:  نطي في قول  األع   الحنطة: البّر، والجمُع: ِحنّط، وبائعُها: َحناّط، والحناطةُ: حِرفته. والح 

يمةِ   الحن طّي يَمثجُ  والحنِطيء  والّرغـائب   بالعَظ 

: هو المنُتَفُج، وقال غيُره: هو الذ ر  عَُم، والحن طيُء قال أبو نَص  يُر.-بالَهمزِ -ي يأُكُل الحن َطةَ ويس مُن عليها، ويمثُُج: يُط   : القَص 
والحانُط: الكثير الحنطة. وأنه لحانط الصرة: أي عظيمهما، يعنون صرة الدراهم. وفالن حانط إلي: إذا كان مائالً عليه ميل 

 عداوة وشحناء.
 اً: وحنط ونحط: إذا زفر، قال الزرفيان يصف صائد

ًحل َحش راً مالطا أن حى فَذَ   على الِمس   الَضب َن َوَجاَل ما ِخطـا فأن 

بُو وأن َجَدلَ  َحُل يك   َ    حانِطـا الِمس 

 والحنوط: االدراك، يقال، حنط يحنط حنوطاً. والحانط: المدرك من الشجر والعشب، وأنشد الدينوري: 

  البالي وخمط حلنط والدندن

 : ثمر الغضا، وأنشد شمر: وقال ابن عباد: الحانط

ً   بعد الرقص في حانط الغضا تبدلن  الـسـدر وغالناً به ينبـت أبانا

 وأهل اليمن يسمعون النبل الذي يرمى به: حنطاً.
 واألحنط: العظيم اللحية الكثها، قال: لم يخب إذ جاء سائله 

  مبطاناً وال أحنط كث ليس

أ": طيب يخلط للميت خاصة، وقال ابن جريج: -20الميت، قال الليث الحنوط " : كل ما يطيب به-بالكسر-والحنوط والحناط 
قلت لعطاء: أي الحناط أحب إليك؟ قال: الكافور، قلت: فأين يجعل منه؟ قال: في مرافقه، قلت وفي بطنه؟ قال: نعم، قلت: وفي 

فه وأذينه؟ قال: نعم، قلت: أياساً يجعل مرجع رجليه وما بضه؟ قال: نعم، قلت: وفي رفغيه؟ قال: نعم، قلت: وفي عينه وأن
؟ قال: ال بل يابساً، قلت: أتكره المسك حناطاً؟ قال: نعم. قال األزهري: وهذا يدل على أن كل ما يطيب به  الكافور أم يبل بماء 

 الميت من ذريرة أو مسك أو عنبر أو كافور وغيره من قصب هندي أو صندل مدقوق فهو كله حنوط.
حمر. وقال ابن فارس: يقال: أحمر حانط كما يقال أسود حالك، قال: وهذا محمول على أن الحنطة يقال لها: وحنط األديم: ا

 الحمراء.
 وحنط الرمث وأحنط: ابيض ورقه، قال الطرماح يصف منزلة: 

 الليل بالغضيا وهن هـكـوع إلى  العين فيها من لدن متع الضحى ترى

 قـمـوع المآقي ما بهـن صحاح  في أظالل محنطة الـجـنـى تقمع

 هكوع: يسكن بعضها إلى بعض، تقمع: تطرد القمعة وهي الذباب، قموع: كهيئة البثر في العين.
 : إذا مات، وأحنطه: من الحنوط، قال روبة: -على ما لم يسم فاعله-وأحنط 



 والقيناه في االقماط غيظا  مات قبل الغسل واألحناط قد

 ر: أي: أسرناه وأوثقناه، وقال آخ

  بني شيبان أحنطها الدم وخيل

 ب": -20وأنشد ابن األعرابي "

  قلوصي حين أحنطها الدم نزلت  أن كابية بن حرقوص بـهـم لو

أي: رملها ودماها. وكذلك حنطه تحنيطاً فتحنط هو، وفي قصة ثمود: أنهم لما استيقنوا بالعذاب تكفنوا باألنطاع وتحنطوا 
 بالصبر.

 فالن مستحنط إلي ومستقدم إلي وناتل إلي ومستنتل إلي: إذا كان مائالً عليه ميل عداوة.وفي نوادر األعراب: 
 وقال الفراء في نوادره: استحنط الرجل: إذا اجترأ على الموت وهانت عليه نفسه.

 وقال ابن فارس: الحاء والنون والطاء ليس بذلك األصل الذي يقاس منه أو عليه.
 ?? 

 حنقط

: ضرب من الطير، وال أحقه، ولكن يقال هو الدراج، وقال في الرباعي: حنقط: ضرب من -مثال خندف-ابن دريد: الحنقط 
 الطير ويقال: هو الدراج، والجمع: حناقط، قال: وقد سمت العرب حنقطاً، وانشد: 

َم سالَُمهم   هل  لهخلف ُشَريَح ولم يوجد أبو  َسّر ِحن ِقَط أّن القَو 

ب: هكذا قال "حنقطاً" مصروفاً و "ابو شريح" ، والرواية "أبو حريث" ال غير وهو يزيد بن قال الصغاني مؤلف هذا الكتا
 القحادية؛ وحنقط امرأة يزيد، و "صالحهم" بدل "سالمهم"، ويسامح في هذا وحده، والبيت لألعشى.

 ?? 

 حوط

 الحائط: واحد الحيطان، صارت الواو في الحيطان ياء النكسار ما قبلها.
ً أي-والحائط   : من نواحي اليمامة.-ضا

 أ" وتعطف.-21أي تحنن " -وال تقل عليك-وقد حاطه يحوطه حوطاً وحياطة: أي كاله ورعاه. ومع فالن حيطه لك 
 والحمار يحوط عانته: أي يجمعها.

العين؛ فيه  وقال ابن األعرابي: الحوط: خيط مفتول من لونين أحمر وأسود يقال له البريم تشده المرأة في وسطها لئال تصيبها
 خرزات وهالل من فضة، يسمى ذلك الهالل الحوط ويسمى الخيط به. قال: وحط حط: إذا أمرته بان يحلي صبيه بالحوط.

 وحط وحط: إذا أمرته بصلة الرحم.
 يث.وقال ابن دريد: حوط الحظائر: رجل من النمر بن قاسط وكانت له منزلة من المنذر األكبر، وهو المنذر بن المنذر، وله حد

 .-رضى هللا عنه -رضى هللا عنه: له صحبه، وكذلك حوط بن يزيد-وحوط بن عبد هللا 
 وقرواش بن حوط الضبي: شاعر.

 وجنبة بن طارق بن عمرو بن حوط بن سلمى ابن هرمي بن رياح بن يربوع بن حنظلة: مؤذن سجاح.
 وحوط: قرية بحمص أو بجبلة من الشام.

شديدة، قال أوس بن الحجر يرثي فضاله بن كلدة، ويروى لبشر أبى خازم، ومن رواهخ وقال ابن السكيت: تحوط: السنة ال
 ألوس أكثر: 

 ربعا يرسلوا تحت عائذ لم  الناس في تحوط إذا والحافظ

 : حظيرة تتخذ للطعام.-بالضم-والحواطة 
 : هي اللعبة التي تسمى الدارة.-بالضم-وقال ابن عباد: الحوطة 

 عالم.: من األ-مصغراً -وحويط 
، قال: والحوط: ما -بكسر الحاء وفتح الواو -وقال ابن بزرج: يقولون للدراهم إذا نقضت في الفرائض أو غيرها: هلم حوطها

 تتم به الدراهم إذا نقصت.
 ويقال: حاطونا القصا: أي تباعدوا عناؤهم حولنا وما كنا بالبعد منهم لو أرادونا، قال بشر بن أبي خازم: 



ً   ولقد رأوناالقصا  فحاطونا   حيث يستمع السرار قريبا

 : السنة المجدبة، أي تحيط بأموال الناس، لغة في تحوط.-بالضم التاء-وتحيط 
 وأحاط به علمه، وأحاط به علماً.

 وقوله تعالى: )وهللا ُمِحي ط بالكاِفرين( قال مجاهد: أي جامعهم يوم القيامة.
 عني أنهم في قبضته.وقوله تعالى: )إّن َربّك أَحاَط بالنّاِس( ي

( من قولهم: أحاط به األمر: إذا أخذه من جميع جوانبه فلم يكن منه " م ُمِحيط   ب" مخلص.-21وقوله عز وجل: )َعذَاَّب يَو 
 وقوله تعالى: )وأَحاَطت  به َخِطيئُته( أي مات على شركه. نعوذ باهلل من خاتمة السوء.

ُت بما لم تحط به( أي عل  مته من جميع جهاته. وأحاطت به الخيل.وقوله تعالى: )أَحط 
 وقال أبو عمرو: حوطوا غالمكم: أي البسوه الحوط.

 واحتاطت به: أي أحدقت.
 واحتاط الرجل لنفسه: أخذ بالثقة.

 وحاوطت فالناً: إذا داورته في أمر تريده منه ويأباه كأنك تحوطه ويحوطك، قال تميم بن أبي بن مقبل: 

  مدبر العلباء ريان كاهله على  حتى ثنيت عنـانـه وحاوطني

والتركيب يدل على اإلحاطة بالشيء على الشيء يحيط بالشيء حيط: في السنة المجدبة خمس لغات عن الفراء، وقد مر 
 -بكسرها-، وتحيط -بفتح التاء-، وبقيت ثالث وهن: تحيط -بضم التاء-منها في تركيب ح و ط ثنتان وهما تحوط وتحيط 

 .-المنقوطة باثنتين من تحتها بفتح الياء-ويحيط 

 خبط

البعير األرض بيده يخبطها خبطاً: ضربها ومنه قليل: خبط عشواء وهي الناقة التي في بصرها ضعف؛ تخبط إذا مشت ال 
 تتوقى شيئاً: قال زهير بن أبي سلمى: 

 ومن تخطى يعمر فـيهـرم تمته  المنايا خبط عشواء من تصب رأيت

: خباط عشوات، أي يخبط في ظلمات. وخابط العشوة: نحو واطئ العشوة وهو الذي يمشي -عنهرضى هللا -وفي حديث علي 
 في الليل بال مصباح فيتحير ويضل؛ وربما تردى في بئر أو سقط على السبع.

 ويقال: هو يخبط في عمياء: إذا ركب أمراً فهاله.
 أ"، نهى أن تقدم الرجل عند القيام من السجود.-22ين ": ال تخبطوا خبط الجمل وال تمطوا بأم-رضى هللا عنه-وفي حديث سعد 

وفي حديث مكحول: انه مر برجل نائم بعد العصر فدفعه برجله وقال: لقد عوفيت، لقد دفع عنك، إنها ساعة مخرجهم؛ وفيها 
 ينتشرون؛ وفيها تكون الخبتة. قال شمر: كان مكحول في لسانه لكنه، وإنما أراد: الخبطة.

 ا طرح نفسه حيث كان لينام، قال: وخبط الرجل: إذ

  بالليل الشجاع الخابطا بشدخن

وخبطت الشجرة خبطاً: إذا ضربتها بالعصا ليسقط ورقها، ومنه الحديث: أن تعضد أو تخبط، وقد كتب الحديث بتمامه في 
 تركيب ع ض د.

داهما حبلى فضربتها ضرتها بمخبط والمخبط: العصا التي يخبط بها الورق، ومنه الحديث: أن امرأتين من هذيل كانت إح
 فيه بغرة. وقال كثير:  -صلى هللا عليه وسلم-فأسقطت، فحكم النبي 

  يا حسن من أنت ضارب بمخبطه  ما رآني باِرزاً حـاَل دونـهـا إذا

 وقال آخر: 

  بكف مخابط السلم تضرب  تدر ما سا للحمـير ولـم لم

الغبط؟ فقال: ال؛ إال كما يضر العضاة الخبط. والمعنى: أن أضرار الغبط ال يبلغ  : هل يضر-صلى هللا عليه وسلم-وسئل النبي 
ضرار الحسد، ألنه ليس فيه ما في الحسد من تمني زوال النعمة عن المحسود. ومثل ما يلحق عمل الغابط من الضرر الراجع 

 طعها واستئصالها.إلى نقصان الثواب دون اإلحباط بما يلحق العضاة من خبط ورقها الذي هو دون ق
 : ، قال َعل قََمةُ بن عبيدة يمدح الحارث بن أبي شمر ويستعطفه ألخيه شأس  ُجَل: إذا انعمت عليه من غير معرفة  ُت الرَّ  وَخبَط 

َت بِنع َمة   وفي بُ  فَُحقَّ   كلَّ َحيَّ قد َخبَط    ِلَشأس  من نَدارك ذَنُو 

نِنَبة، وكان أَسر شَ   أَس بن عبيدة يوم َعي ِن أُباغَ، فأطلق شأساً وسبعين أسيراً من بني تميم.فقال الحارث: نضعَم  وأذ 
 :  وَخبََطه أيضاً: َسأله، وهو مستعار من خبط الورق، قال زهير بن أبى سلمى يمدح َهرَم بن ِسنَان 



ً   مانِع  ذي قُربى وال َرِحـم   وليس   وال ُمع ِدماً من خابط  َوَرقا يموما

 خابِِط لَيل  هو؟: أي الناس هو.وقولهم: ما أدري أي 
كِمة تصيب في قُبل -وقال ابن ُشميل: الَخب َطةُ: الزكام، وقد ُخِبَط الرجل ?على ما لم يَُسمَّ فاعله ، وقال الليثي: الَخب َطةُ كالزُّ

 الشتاء.
 وقال ابن األعرابي: الَخب َطةُ والِخب َطةُ: بقية الماء في الغدير والحوض واالناء.

فَُض، وهو ما بين الثلث إلى النصف من السقاء  -بالكسر-زيد: الِخب َطةُ وقال أبو  القليل من اللَّبَن. قال: والِخب ُط من الماء: الرَّ
َعِة ونحوها، ولم يعرف له فعالً. ، وهي مثل الجز  بَِة ِخبَطة  من ماء   والحوض والغدير واإلناء. قال: وفي الِقر 

  من اللَّيِل: أي بعد صدر  منه.ويقال أيضاً: كان ذلك بعد ِخب َطة  
والِخبَاُط: سمة في الفخذ  -بالكسر-والِخب َطة  أيضاً: القطعة من البيوت والناس، والجمع:ِخبَط  وَخبََط بعيره َخب طاً: وسمه بالخبَاط 

 طويلة عرضاً؛ وهي لبني سعد، قال المنتخل الهذلي: 

  َوَد كالِخبَاطِ ُظَهاَر أس   ُكِسي نَ   غير أرصاف  ولكـن َمعَاِبلَ 

بُِط بيديه أي يضرب بيديه.  غير أرصاف: أي ليست بمشدودة بعقب وقال الليث: الَخبُِط من الخيل والخبوُط: الذي يَخ 
 وقال ابن بُُزرَج: يقال: عليه َخب َطة  جميلة أي مسحة جميلة في هيئته وسحنته وقال الليث:: الَخبِي ُط: حوض قد َخبََطته اإلبُل حتى

 ه، ويقال: إنما سمي َخبِي طاً ألنه ُخبَِط طينه باألرجل عند بنائه، وأنشد: هدمت

َضادِ  ونُؤي   الُمَهدمِ  الَخبِي طِ   كأع 

ُض الصغير.  وقال أبو مالك: هو الَحو 
 قال: والَخبي ُط: لبن رائب أو َمِخيض  يصب عليه حليب من لبن ثم يضرب حتى يختلط، وأنشد: 

  من الماء: مثل الُصل ُصلِة. والَخبِي طُ   َخـبِـيطِ  فَي َضـهُ مـن حـازر   أو

 وقال ابن عباد: الُخبَّاُط من السمك: أوالد الَكن عَِد الصغار.
 بناحية الساحل. -على ساكنيها السالم-: موضع بأرض جهينة بالقَبِليَِّة على خمسة أيام من المدينة -بالتحريك-والَخبَُط 

ُخب وُط، فعل بمعنى مفعول، كالهدم والنفض، وقال الدينوري: الَخبَُط َوَرُق الشجر ينفض : الورق ا-بالتحريك-والَخبَُط  لم 
بالمَخابِِط، ثم يجفف ويطحن ويكون علفاً لإلبل يخلط بدقيق أو غيره ويوخف بالماء ثم توجره اإلبل، وسمي َخبَطاً ألنه يخبط 

 بالعصا حتى ينتثر.
إلى حيَّ من جهينة  -رضي هللا عنه-أميرها أبو عبيدة بن الجراح  -لى هللا عليه وسلموسرية الَخبَِط: من سرايا رسول هللا ص

. فأصابهم في الطريق جوع شديد فأكلوا الَخبََط. فسموا َجي َس لخَ  بَط بالقلّبَليَّة مما يلي ساحل البحر. وبينها وبين المدينة خمس ليال 
 وسرية الَخبَِط.

بُِط: الُمط : المخ   ِرُق.وقال ابن عباد 
( أي كما يقوم المجنون في حال جنونه إذا ُصرع فسقط،  وقوله تعالى: )ال يقُومُوَن إال كما يقوم الذي يَتَِخبَُّطه الشيطان من الَمسَّ

 وكل من ضربه البعير بيده فَصَرعه فقد َخبََطه وتََخبََّطه، وقيل: يَتََخبَُّطه أي يفسده.
تَبََطني فالن: إذا جاءك يطلب معروف ك من غير آصرة ، قال ابن فارس: األصل فيه أن الساري إليه أو السائر ال بد من أن واخ 

تَبُِط، قال:  تَبَِط األرض؛ ثم اختصر الكالم فقيل لآلتي طالباً جدوى: ُمخ   يَخ 

لم تَبِط    َرضي ع  لم يُنِمها رضيعها وذات  يَلق  من ُدوننا ُكـفَـىَ  وُمخ 

يَة  وهي القُو  ُت.الُكفى: جمع ُكف 
 : -رضي هللا عنه-وقال لبيد 

تَبطات  على النُّع مان َشرب وقَي يَنة   ِليَبك  أراِملُ  كالسَّعَالي وُمخ 

 ويقال: اْختَبََط البعيُر: أي َخبََط، قال َجس اُس ابن قُطيٍب يصف فحالً" 

تباطِ  َخّوى  ِسبَاطِ  َمثَاني ُعُسب   على  قَليالً َغي ر ما اخ 

.والتركيب يدل على َوط  ء  وَضرب 
 ?? 

 خرط

 خرطُت العود أخرطه وأخرطه خرطاً، والصانع: خراط، وحرفتهُ: الخراطة كالكتابة.
وخرطُت الورق: حتته، وهو أن تقبض على أعاله ثم تُمر يدك عليه إلى أسفله، وفي المثل: دونه خرط القتاد، وسمع كليب 



فقال: دون عليان  -وظنَّ أنه يتعرض لفحل كان يسمى عليان-قتك جساساً يقول لخالته: ليُقتلن غدا فحل هو أعظم شأناً من نا
 القتادة والخرُط، قال: 

َن الذي َهَمَمَت بـه ل إنَّ  لَُمه   ِمث لَ   ُدو    َخرِط القَتَاِد في الظُّ

 وقال المرار بن منقذ الهاللي: 

طي عُـنـي ويَرى ني فال يس  ط  ُدو    َشوك  من قَتَاد  ُمس مهر َخر 

 و بن كلثوم: وقال عمر

ط القَتَـاد ومن بُ   ُدوِن ذلك َخرًّ   وَطع ُن يِقُرُّ العُيُونا وَضر 

 يضرب األول ألمر دونه مانع؛ والثاني لألمر الشاق. وخرطه الدواء: أي أمشاه.
قالوا: إن : أنه أتاه قوم برجل ف-وَخَرَط الفرس: إذا اجتنب رسنه من يد ممسكه ومضى هائما، ومنه حديث علي ?رضي هللا عنه

: انك لخروط أتوُم قوماً وهم لك كارهون. واالسم منه الخراط؛ وهو -رضي هللا عنه-هذا يؤمنا ونحن له كارهون، فقال له علي 
 الجماح، ويقول بائع الفرس: برئت إليك من الخراط.
 والخراط أيضاً: الفجور، وامرأة خروط: أي فاجرة.

 رجل مخروط اللحية ومخروط الوجه: أي فيهما طول من غير عرض.وخرطت الحديد خرطاً: أي طولته كالعمود. و
ط: النكاح، يقال: خرط جاريته. وخرطت الفحل في الشول: أي أرسلته فيها. وخرطت البازي: أي أرسلته من سيره. َُ  والخر 

-، ومنه حديث عمر ويقال للرجل إذا أذن لعبده في إيذاء قوم: قد خرط عليهم عبده، شبه بالدابة يفسخ رسنه ويرسل مهمالً 
 : أنه رأى في ثوبه جنابة فقال: خرط علينا االحتالم، قال ابن شميل: أي أرسل.-رضي هللا عنه

د: إذا وضعه في فيه وأخرج عُمشوشه عارياً، وكان النبي   يأكُل العنب خرطاً. -صلى هللا عليه وسلم-ويقال: خرط العُن قُو 
 وخرط بها: أي حبق.

  يستقر العلف في بطنه.وحمار خارط: وهو الذي ال
: الخرط   : اليعقوب.-بالكسر-وناقةُ خراطةُ: تخترط فتذهب على وجهها. وقال ابن عباد 

والخرطة: الرجل األحمق الشديد الحمق. وقال ابن دريد: الخرط: اللبن الذي يتعقد ويعلوه ماء أصفر. وناقة مخراط: إذا كان من 
 عادتها أن تحلب خرطاً.
: من الحمض: اإلخريط؛ أصفر اللون دقيق العيدان وله  واإلخريط؛ ضرب من الحمض، الواحدة: إخريطة، وقال أبو زياد 

أصول وخشب، وقال أبو نصر: من الحمض اإلخريط، وهو ضخم وله أصول ويخرط من قضبانه فينخرط؛ ولذلك سمي 
   إخريطاً، وهو حمض، قال الرماح: 

راً  بِحي ث ِريطاً وسد  ق عن وحي ثُ   يُكُن إخ  تَِقنا التَّفَرُّ  يل 

: الخراطة: ماء قليل في المصران.  وقال ابن عباد 
 -مثال ذنابي-: شحمةُ بيضاء تمتصخ من أصل البردي، ويقال: هو الخراطي -والواحدة خراطة-وقال اللي ُث: الخراط 

وأنها شحمة بيضاء تمتصخ والخريطي. وقال الدينوري: خراط وخراطي؛ ذكر بعض الرواة أن الخراطة واحدة والجميع خراط 
 من أصل البردي، قال: ويقال لها أيضاً الخراطي والخريطي.

: الخراط   نبت يشبه البردي. -مثال قالم-وقال ابن دريد 
قال: والمخاريط: الحيات التي سلخت جلودها، وقال غيره: المخراط: الحية التي من عادتها أن تسلخ جلدها في كل سنة، قال 

 المتلمس: 

فَلَةَّ  إنَّي س ُمر   المَخارِيط سل ُخ أوالدِ  كأنَّها  َكساني أبو قابُو 

 والِخْرِطْيُط: فراشة منقوشة الجناحين، وأنشد الليث: 

ِطي ط  وَرق م َجنَـاِحـه َعِجب تُ  ة  لِخر  ِميل  وَرع ث الضَّغَادر وُرمَّ   ِطخ 

ميُل: الديك. والضغادر: الدجاج، الواحدة: ضغدرة، قا هري: ال أعرف شيئاً مما في هذا البيت.قال: الطَّخ   ل األز 
، ويتخذ ما شبه به  والخريطة وعاء من أدم وغيره يشرج على ما فيه، وقال الليث: الخريطة مثل الكيس مشرج من أدم أوخرق 

 لكتب العمال فيبعث بها، ويتخذ مثل أيضاً فيجعل في رأس البلية وهي الناقة التي تحبس عند قبر الميت.
 : إذا كان من عادتها أن يخرج لبنها متقطعاً كقطع األوتار من داء يصيب ضرعها.-الناقة فهي مخرط ?بال هاءوأخرطت 

 وأخرطت الخريطة: أي أش رجتها.
 وخرطه الدواء تخريطاً: أي أمشاه؛ مثل خرطه خرطاً.

 وانخرط الفرس في سيره: أي لج، قال العجاج يصف ثوراً.

ش فَثَارَ  َمدُّ من الـنَـّ   لَجَّ في ان خِراطِ  كالبَربريَّ   ـاطِ يَر 



 ويروى: يرقد.
 وانخرط علينا فالن: إذا اندرأ بالقول السيئ والفعل.

. ََ َّ ُمهُ: أي دّق  وان َخَرط ِجس 
تََرَط سيفه: أي سله، منه حديث النبي  أن هذا اخترط على سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده  -صلى هللا عليه وسلم-واخ 

 من يمنعك مني؟ فقلت: هللا؛ ثالثاً، يعني: غورث بن الحارث واخترط العنقود: مثل خرطه.صلتا فقال: 
 واخروط بهم السير: أي امتد، قال العجاج يصف جمله مسحوالً: 

  ساج  في ُدجيل  جارِ  قرقور  إذ ضـمـه إمـراري كأنه

 ً    جاء من األطرارِ  مخروطا

 وقال أعشى باهلة: 

  األموَن إذا ما أخروَط السفرُ  وال  َء عـدوتـهَ تأمن البازُل الكوما ال

 وكذلك قرٌب ُمخروٌط: أي ممتٌد، قال رؤبةُ: 

  تمطوها فياف  تمتطي بالعيس  كاد ليُل القرِب المخـروط ما

 والمخروطةُ من النوِق: السريعةُ.
. روطِت اللحيةُ: أي امتدت   وقال الليُث: اخ 

ِرواُطها: امتداُد أنشوطتها.قال: ويقال للشركة إذا انقلبت على ال  صيد فاعتلت  رجله: اخروَطت  في رجلِه. واخ 
 قال: واستخرط الرجُل في البكاء: إذا اشتد بكاؤه ولج فيه.

 قال: وإذا أخذ الطائُر الدهَن من مدهنة بِزمكاه قيل: يتخرُط تخرطاً وينضُد تنضيداً.
 والتركيب يدل على مضي الشيء وانسالله.

، قال امرؤ القيس: خطط: الخط: واح  ُد الخطوط. والخط: الكتابة، يقال: خطه فاُلن 

ت وليلة   بلى  تمـثـالِ  كأنها خطُ  بانسة    رُب يوم  قد لهو 

 وقال امرؤ القيس أيضاً: 

تُه فشجـانـي لمن     الزبوِر في عِسي ِب يمانِ  كخط  َطلَل  أبصر 

 : عود  يَُخُط به.-بالكسر-والَمُط 
َطاُط: ُعود     يسوى عليه الخطوُط.والمخ 

، وقال الليُث: الَخُط ارض ينسب إليها الرماُح: تقول: رماح  خطية، فإذا جعلت النسبة  والَخُط: موضع باليمامة، وهو خط  هجر 
رأة  قبطية  ال اسماً الزماً قلت: ِخَطية  ولم تذكر الرماح، كما قالوا ثياب  قبيطيةً: فاذا جعلوها اسماً قالوا: قُبطية  بتغيير اللفظ: وام

 يقال اال هكذا، قال: 

تُكِ  ِطر  بيننـا ذََكر  ثَقَفَة  السمر   وقد  والخِطي  يَخ    نَِهلَت  منا الم 

 وقال عمرو بن كلثوم: 

ر   ن   بِس م  تَِلي نا أو بِبِي ض   ذََوابلَ   من قنا الَخِطّي لَد   يَخ 

 وقال القٌحيٌف العٌقيلي: 

وَ  وفي َوليَن غـد  تَلى كواعب    ةً الصحيحيَن الم   من بكر تسام  وتُج 

َرفـيةً  أخذنَ  طةً َعج    أرماحاً من الخط ذ بال وأمهرنَ   اغتِصاباً خ 

: "ِخطبةً".  بخط ابن حبيب في شعر الق حيف: "خ طةً"، وفي نوادِر أبى زيد 
 لعُقَيُر وقََطُر.ويقال: خط ع مان، وقال األزهري: ذلك السيُف كله يسمى الخط، ومن قرى الخط: القَِطي ُف وا

 وقيل في قول امرئ القيس 

ً  فإنا  تمنعوا منا المشقَر والصفا فإن    نخيلُها وجدنا الخط جما

. َِ  هو خط عبد القيس بالبحرين وهو كثيُر النخيِل
. فه، وكذلك كل دابة   وقال الليُث: الخطوُط من بقِر الوحِش: الذي يخُط بأطراِف ُظلُو 

 وخططُت بالسيف وجهه ووسطه، وتقول: يخطه بالسيف نصفين.وتقوُل: خط وجهه: أي اختط، 
؛ إذا زجر  : يَُخط خطيِن في األرض يسميهما ابني عيان  : قال أبو زيد  والَخُط: أن يخط الزاجر في الرمِل ويزجَر، قال أبو حاتم 



 قال: ابني عيان أسرعا البيان.
بكل ما عرف، وقال الثوري: سهل علي ذلك الحديث الذي يرويه أبو قال: وحلبس  الَخطاُط، وهو الذي أتاه الثوري وسأله فخبرهُ 

: كان نبي من األنبياء يخط، كذا قاله الليث، قال الصغاني مؤلف هذا -عن النبي ?صلى هللا عليه وسلم -هريرة ?رضي هللا عنه
 .-رضي هللا عنه-الكتاب: أما الحديث فَراويه  معاويةُ بُن الحكم السلمَي 

في قوله تعالى: )أو أثارة  من علم( إنه الخط الذي يخطه الحازي ، قال: وهو علم قد تَركهَ  -رضي هللا عنهما-س وقال ابُن عبا
الناُس، قال: يأتي صاحُب الحاجة إلى الحازي فيع طه حلواناً فيقول له: اقعد حتى أخط لك، قال: وبين يدي الحاِزي غالم له معهَ 

خّط األستاذ خطوطاً كثيرة بالعجلة لئاِل يلحقها العدد، ثم يرجع فيمحوا على مهِل ًخَطين، فإن ميّل، ثم يأتي إلى أِرض ِرخوة فَيُ 
بقي خطاِن فهما عالمة النجح؛ وغالمةُ يقول للتفول: ابني عيان أسرعا البيان، وإن بقي خط واحد فهو َعالمةُ الخيبَة؛ والعرب 

 تسميهُ األشَخَم وهو مّشؤوّم.
 رض: إذا فكر في أمره ودبر وقدره، قال ذو الرمةّ ويقال: فالن يخط في األ

نـي عشيةَّ  ـيِلُة غـير أنَـّ لَعُ  بِلَق طِ   مالـي ح    الََحَصى واللَخُط في الّداِر ُمو 

ُدهُ  أُخطُّ  ُحـو  الـَخـّط ثُـَم أِعـي   ُوقّـعُ  والغ ِرباَُن في الـّدارِ  بِكإلفَي  وأم 

ُب من البُ   ضعِ يقال: َخط بها قُساحاً، والقسُح: بقاُء النعاِظ.وقال اللَّي ث: الَخُط: ضر 
 والَخط: الطريق الخفيُف في السهِل.

يِطاً"  ِيطاً ومنه حديث النبي -26وخط في نومه َخط  َطَجَع -صلى هللا عليه وسلم-ب": أي َغط  َغط  ع  ثم اض  بع  أو تِس  تَر بِس  : أنه أو 
ه: يَط  ى: َغط  َسِة واحد وهو نَخيُر  ونام حتى ُسمَع َخَطيطهُ؛ وير  نى الَخم  ى: َصفيُره، َوع  وى: َضف يُره؛ ًوير  ى: فَِخي ُخه؛ ويُر  ويُرو 

 الناّئم.
تين، وأنشَد أبو عبيدة:  ضين مَمطور  ض التي لم تُمطر بين أر  يَطة: األر   والَخط 

تَِطي الَخَطائطا على   قِالص  تَخ 

ض  يَطةُ: أر  رو  وذكر الليث هذا المعنى وقال: والخط  -يُصيُب بعضها األمطاُر، وبعضها ال يصيبها، وفي َحديث عبد هللا بن َعم 
: أنه ذكر األرضي َن السبع فوصفها فقال في صفة الخامسة: فيها حيات كسالسِل الّرمِل وكالخطائط بين -رضي هللا عنهما

 لمحاسن. وفالن ما يخط غباره: أي ما يشق.الّشقائق. الَخطائط: الخطوط؛ جمع َخطي طة. وقال ابن األعرابي: األخط: الدقيق ا
ض يختطها الرجُل لنف ِسه، وهو أن يعلم عليها عالمة بالخط ليعلم أنه قد احتازها  -والخط ?بالكسر، عن ابن ُدَري د   والخطة: األر 

 لينيها داراً، ومنه خِططط الكوفِة والبصرةَ.
 : الحجةُ.-بالضم-والخطة 
ً -والخطة  ُر والقّص-أيضا  ةُ، قال تأبط شّرا: :األم 

َدرُ  وإما  إمـا إسـاَّر وِمـنَّةُ  ّخطَّتا ُر أج    َدّم والقَت ُل بالح 

فافاً. تِخ  ن اس   أراد: ُخّطتاِن؛ فََحذّف النّو 
عليه ويقال: جاَء وفي َرأسه ُخّطة: إذا جاَء وفي نفسه حاجة قد َعزَم عليها، والعاّمة تقوُل: ُخّطبةُ، وفي َحديث النبّي ?صلى هللا 

ويهُ قبله بنت َمخرمة التميمية ?رضي هللا عنها -وسلم : أيالُم ابُن هذه أن يفصَل الخطة وينتصر من وراء الحجزة، أي -الذي تَر 
أ" يبُرمه ويخرَج منه، وقد كتب الحديُث -27انه إذا نزل به أمر ملتبس مشكّل ال يهتدى له إنه ال يعيا  به ولكنه يفصلهُ حتى" 

ك  يب س ب ج.بتمامه في تر 
 وقولهم: خطة نائية : أي مقصُد بعيد.

وقولهم: خذ  ُخّطةَ: أي ُخذ  ُخطة األنتصاِف؛ أي ان تَصف. وفي المثل: قَبح هللا معزى خيرها خطة، قال األصمعي: ُخطة: اسم  
 عنز؛ وكانت عنز سوِء، قال: 

لُُب شاةً َميتـه   يا فَته   قد  قوم من  يح    حلُبِت  ُخّطة َجن باً ُمس 

ُب لقوم  أشرار  ين بُوَغةُ بالرَب. يضر  فَتةُ: المد  سُب بَعضهُم إلى الميتة: الّساِكتةُ عند الَحلَب. والَجن ُب: جمُع جنَبة  وهي العلُبة. والُمس 
. والخطة  نى فَضيلة  ماء : من الخط، كالنقطة من النقِط. وقال الفراء: الخطة: لعبة لألعراب. قال ومن لعبهم: تيس ع-أيضا-أد 
 خطخوط: ولم يفسرها.

ً -وقال أبو عمرو: الخط: موضع الحي. والخط   : الطريق. ويقال بالفتح. وبالوجهين يروى قول أبي صخر الهدلي: -أيضا

ـرضـتُ  أتجَزع    َصّد بعد الل ف  عنك الحبـاَب ـبُ  وقد  أن بانَُت سَواك وأع 

ِم في لَي لِة الّدجـى صُدودَ    يَس ُرب  لك الّخط ساِربُ  الخُط لم عن  الق الَص الد 

.-حَرسها هللا تعالى-وجبل الخط: من جبال مكة  َشيِن   . وهو أَحد  األخ 
-: وسئل عن رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت فأنت طالق ثالثاً: فقال ابن عباس -رضي هللا عنهما-وفي حديث ابن عباس 

أي جعله مخطئاً لها ال يصيبها مطره. ويروى: خطأ ويروى: خطى.  : خط هللا نوئها أال طلقت نفسها ثالثاً.-رضي هللا عنهما
 واألول من الخطيطة وهي األرض غير الممطورة. وأصل خطى: خطط: فقلبت الطاء الثالثة حرف لين: كقول العجاج: 



  البازي إذا البازي كُسر تَقَُضي

 وكقولهم: التَّظني وما أماله. "وخط هللا نوءها" أضعف الروايات.
 طنا في الطعام: أكلنا منه قليالً.وخط

موضع. قال أمرؤ القيس: وقد عمر الروضات حول مخطط إلى اللج مرأى من سعاد ومسمعا  -بكسر الطاء المشددة-ومخطط 
إلى منزله فدعا بطعام قليل فجعلت أخطط  -صلى هللا عليه وسلم-: ذهب بي رسول هللا -رضي هللا عنه-وقال عبد هللا بن أنيس 

 كأنه أراد أنه يخط الطعام يري أنه يأكُل وليس يأكُل. -صلى هللا عليه وسلم-سول هللا ليشبع ر
 وكساء مخطط: فيه خطوط. قال رؤية يصف منهالً: 

ني القَطا الَمخَطط وقبل  قبل الغطاط اللَّغـط باَكرتُه   ُجو 

 وخطخطت اإلبل في سيرها: تمايلت كالالً.
 فعل الصبي واختط الغالم: أي نبت عذاره.وخطخط ببوله: رمى بهم خالفاً كما ي

واختط الرجل الخطة: اتخذها لنفسه وأعلم عليها عالمة بالخط ليعلم أنه قد احتازها ليبنيها داراً. والتركيب يدل على أثر يمتد 
 امتداداً.
 ?? 

 خلط

 خلطت الشيء بغيره أخلطه خلطاً. قال هللا تعالى: )خلطوا عمال صالحا وأخر سيئاً(.
 يط: المخالط: كالنديم للمنادم والجلس للمجالس. وهو واحد وجمع. قال أبو أمية الفضل ابن عباس بن عتبة بن أبي لهب: والخل

لفوك  الَِخليط أجدُّوا الب يَن فا نَجـُردوا إن   عد األمر الذي وعُدوا وأخ 

 وقال زهير بن أبي سلمى: 

ا لمن ترُكوا بان ك  الخليُط ولم يأُوو  ُدو  تياقاً أيَّةً ا وَزوَّ  َسلَُكـوا ش 

 وقال بشر بن أبي خازم: 

  في الظَّعائن ُمستعارُ  وق لبُك  بان الَخليُط ولـم يُزاروا أال

 وقال الطرماح: 

رة  فَتَـبَـدَّدوا بان   تُسعف بالخليط وتُب عدُ  والدارُ   الخليط بسح 

 وقال جرير: 

ا إن    الجأب إذ أحدا ُجُهم  ُزَمرُ داَرةِ  من  الخليط أجدُّوا البـي ن يََوم غـدو 

 وقال جرير أيضاً في الخليط بمعنى الواحد: 

عُت مابـانـا بان ِل أقرانا. وقطَّعُوا  الخليُط ولو ُطوو    من حبال الوص 

ين ويجمع الخليط على خلطاء وخلط. قال هللا تعالى: )وأن كثيراً من الخلطاء( قال ابن عرفة: الخليط: من خالطك في متجر أو د
: ما كان من خليطين فأنهما يتراجعان بينهما -صلى هللا عليه وسلم-في قوله -رحمه هللا-أو معاملة أو جوار. وقال الشافعي: 

 بالسوية: الخليطان: الشريكان لم يقسما الماشية: وتراجعهما بالسوية أن يكونا خليطين في اإلبل تجب فيها الغنم فتوجد اإلبل.
 نه صدقتهما فترجع على َشريكِه بالسويِة. وكذلك قال أبو ُعبيد  في كتاَِب األموال.في يد أحدهما فَتؤخذُ م

يِن من األشربة: يَع ني أن يُخلط التمُر والبُسر أو العنَُب والّزبَي ُب أو الّزبيَُب  -صلى هللا عليه وسلم-ونهى رسوُل هللا  عن الَخليِط 
 والتمُر أو العنَُب والّرطُب.

مّي:  وأما الُخلُُط في لةَ الجر  عِ َخل يط ففي قوِل َوع   َجم 

م  هل َجن يُت لهم سائلُ  ً   ُمجاِوَر َجر   الخلطُ  تفُرُق بين الجي َرةِ  حَربا

فإذا وإنما كثر ذلك في أشعاِرهم ألنهم كانوا ين تَجعُون أيام الكالِء فيه فيجتمع منهم قبائُل شتى في مكان  واحد  فَتقَُع بينهم ألفةُ. 
طانهم ساءهم ذلك.افترقُوا   وَرَجعُوا إلى أو 

 والَخل يُط من العَلَف: قّت وت يًن.
 : واحُد أخالِط الطيب .-بالكسر-والخلُط 



 : واحد أخالِط الطيِب.-بالكس ر-والخل ُط 
 والخلُط أيضاً: السهُم الذي يَن بُت ُعوُده على َعوج  فال يزاُل يتَعّوُج وان قوَم.

 النسِب.وفالن خلّط ملَط: أي مختلُط 
رأةُ خلّطة: أي مختلطةُ بالناّس.  وام 

 والخل طةُ: العشرةُ.
 : الشركةُ.-بالضم-والُخل طةُ 

 : يخاُلُط األموَر.-بكسر الميم-ورجّل مخلّط 
 يقال: فاُلّن مخلط مزيّل. كما قالوا هو راتق فاتّق.

ني ابن َعِم م  َ تسيرني يجَد الط: الكثير المخاَلطِة للناس. قال أوس بن حجَر: وإن قاَل "لي" ماذا تَرى يَس  ِر مزيالَ والمخ  خلَط األم 
 قال ُرؤبِة: 

  ذي الِنميمة المغال طِ  والوَغل  عَض الَخِرف المخالُطِ  فَبِس

لطهم َخل طاً: إذا خالطهَم. -بالكسر  -وقال ابن األعرابي: َخلَِط الثالثةَ َرُجُل   يَخ 
الَط. ِق: إنه لَخُط. وهو أخ   ويقاُل لألح 

ُم: الخالََطةُ. وأن فيه لخالطة: أي حمقاً.واال  س 
 والخلط أيضاً: الحسُن الخلِق.. وقال اللي ُث: رجّل َخلُط:أي مختلط بالناس متحبب. وامرأةُ َخلطةُ.

ُم النسِب. ُصو   والخلط أيضاً: المو 
 قال األزهري: أنشَدني أعرابي: : أي اختلط عليهم أمرهم. -بتشديِد الالم وتخفيفها-وقولهم: وقعوا في الخليطي والخل يطي 

بحت   وكنا  جمالـكِ  توالى ولها من جمالي  ُخلي طي في الجمال فأص 

الط منهم.  وقال ابن عباد: جاءنا خليطين من الناس وُخليطي وخليط وخليط: أي أخ 
الط.  وخالط: مدينة من مدن أرمينية. والعامة تقول: أخ 

لَط الرجُل بعيره: إذا جعَل قَضيبه ف  ي حياِء الناقة.وأخ 
 وأخلك: أي اختلط. قال ُرؤبة: 

  َذميما وجالً أو يخل طِ  ينزع    الشر متى يستنبـطِ  والحافرُ 

: أخلَط الفَرُس واختلَط: إذا قَصر في جريه.  وقال ابن دريد 
: اإلفَساُد فيه.  والتخليط في األمر 

 الحبالة بالرامي بالن بِل.واختلط: امتَزج. وفي المثل: اختلط الحابل  بالنابِل. أي ناصُب 
الزبد. وذلك  -بالتخفيف-وقيل: السدى باللحمة. يضرب في اشتباك األمّر وارتباكِه. وفي مثل أخر: اختلط الخاثِر بالزباد. الزباد 

تجن أي فَسد عند المخض. وقيل: هو اللبُن الرقيُق. ويروى: بالزبّاد ِ ئب تعسَر وهو ع شُب إذا وقَع في الَرا -بالتشديد-إذا ار 
تهام األمِر. وفي مثل  أخر:  تَخليصه  منه. يضرُب في اختالِط الحُق بالباطِل. وفي مثَل أخر اختلط الليُل بالتراب. يضرُب في اس 

. يضرُب لقوم  يشكُل عليهم أمرهم فال يعتزمون فيه على رأي .  اختلط المرعي بالهمل 
 واختلط فالن: أي فسد عقله.

: جمُل  .وقال ابن ش ميل  تلَط الشحُم باللحم   ُمخ 
 والخالط: المخالطة. قال ُرؤية: 

  من جبيهة الخالِط. ألبدّ 

 الجبيهة: المصادمةُ.
 وقال الليث: الخالط: مخالطة الذئب الغنم.

 قال: 

  أهل الشاء في الخالطِ  يضيم

ِل النّاقة إذا خالَط ثيل ه حياءها.  قال: والخالط: مخالطةُ الفح 
 يخالَط الّرجُل في عقله.قال: والخالُط: أن 

لط خالطاً. وفي حديِث النبي صلى هللا عليه وسلم: ال خالط وال وراط. وهو كقوله األخر: ال يجمُع بين متفرق وال  يقول: قد خو 
 يفرق بين مجتمع  َخشية الصدقة. وقد كتب الحديث بتمامه في تركيب س ي ب.

قط ف : تنازعَ العجاُج وحميّد األر  جوزتين على الطاء. فقال حميد: الخالط يالبا الشعثاء. فقال العجاج: الفجاج وقال أبو عبيد  ي أر 
جوزتي بأرجوزتك. قال الصغاني مؤلف هذا الكتاب: أرجوزة العجاج هي قوله:   أوسع من ذلك يا ابن أخي. أي: ال تخلط أر 

  تغتاُل خطو الخاطي مجهولة    بـعـيدةِ الـنـياطِ  وبـل ـدة  

 ألرقط هي قوله: وأرجوزة حميد ا



 أَراطِ  للياحيِن فَـديِ  بينا  عليك الداُر بالمطاطِ  هاجت

 وقال ابن فارِس: استخلط البعير. وذلك أن يعيا بالقعود على الناقَِة وال يهتدي لذلك فيخلط له ويلطف له.
 والتركيب يدل على خالف تنقية الشيء وتهذيبِه وتخل ي صه.

 ?? 

 خمط

األراِك له حمُل يؤكل. وقال الزجاج: يقال لكل نبت  قد أخذ طع ما من مرارة  حتى ال يمكن أكله: الليث: الخمط: ضرّب من  
ِط( قرأ أبو عمرو ويعقوب وأبو حاتم باإلضافة.والباقون على الصفة. قال الفَّراُء: الخَ  ُط: خمط. قال هللا تعالى: )َذَواتَي  أُُكِل َخم  م 

َوةُ الضَّبع على صورة الَخش خاش يتفرك وال ينتفع به. ثمر األَراك وهو البَِري ُر. قال ابن ُط: ثمر شجر يقال له فَس   األعرابي: الَخم 
َط شجر يشبه الُسدر وجمله كالتوت.  ُط: كل شجر ال شوك له. وقال الدنيوري: زعم بعض الرواة أن الَخم  وقال ابن دريد: الَخم 

 وقال: وهو أيضا الحمل القليل من كل شجرة.
طُ  َطة: ِخَماط. قال المنتخل الهذلي: والَخم  َطةُ من اللبن: الحامض. وجمع الَخم    والَخم 

يِك ليست ُمَشع َشعَة     ِذيقَت من الَخّل الِخَماط إذا  كعَين الد 

. فان وقال أبو عبيدة: إذا ذهب عن اللبن حالوة الحلب ولم يتغير طعمه: فهو ساِمط . وإن أخذ شيئاً من الريح: فهو خامط وَخِميطُ 
َهة .  أخذ شيئاً من طعمه: فهو مَمحل. فإن كان فيه طعم الحالوة: فهو قُو 

طاً طيب الريح طيب  ُط وهو الذي يجعل في سقاء  ثم يوضع في حشيش حتى يأخذ من ريحه فيكون َخم  وقال الليث: لبن َخم 
 الطعم.

َطةُ: ريح نور الكرم وما أشبهه مّما له ريح طيبة. وليست ب  الشديدة الذكاء طيباً.قال: والَخم 
طاً: إذا نزعت جلدها وشويتها فهي َخِميُط. فان نزعت شعرها وشويتها فهي َسِميُط. وقال ابن دريد:  ِمُطها َخم  ُت الشاة أخ  وَخَمط 

ُموُط. قال: وقال بعض أهل اللغة: الَخِميُط: المشوي بجلده. تَه فهو َخِميُط وَمخ  ُت الجدي: إذا َسَمط   َخَمط 
 عباد: الِخَماط: الغنم البيض. وقال ابن

َطةُ: الخمر التي قد أخذت ريح األدراك كريح التفاح ولم تدرك بعد. ويقال:هي الحامظة.  والَخم 
. طاً: إذا جعله في ِسقاء  ِمُطه َخم  ُمُطه ويَخ   وقال ابن عبادي: َخَمَط اللبن يَخ 

 وبحر َخِمُط المواج: ملتطمها. قال سويد بن ابي كاهل اليشكري: 

مي باِلقَع   َخِمطُ   ُعـبـاب  َزبِـد آِذيُهُ  ذو   التياِر يَر 

َط فاُلن: إذا تغض ُل:إذا هدر للصيال أو إذا صال. وقال غيره: تََخمَّ َط الفَح  ُل: إذا هدر. قال ابن دريد: تََخمَّ َط الفَح  ب وتََخمَّ
 وتكبر. قال الُكميُت.

ً  وقد َرهـا   َسامت  للتََّخمِيط ِصي ُدهاما تَ  إذا  كاَن َزي ناً للِعشيرة ِمد 

ُط: القهر واألخذُ بالغلبة، وأنشد ألوس بن حجر:   وقال األصمعي: التََّخمُّ

طَ   ُمق َرم  ِمنّا ذَرا ّحدُّ نابِـه إذا   فينا ناُب آَخَر ُمق رم   تََخمَّ

ُر: إذا التََطَم. َط البَح   وتََخمَّ
 وجلبة من شدة غضبه، وانشد: وقل الليث: رجل ُمتََخمط : شديد الغضب له فورة 

هُ إلـى إذا َط َجـبّـاُر ثَـنَـو  تَهوَن وال يُث نَون إن  َخَمُطوا. ما  تََخمَّ   يَش 

 وقال ُرؤبة: 

َط الَخّمـاط فقد   من تَعَيط العَيّاطِ  والبَغ يَ   َكفى تََخمُّ

 وقال إبراهيم بن علي بن محمد بن سلمة بن عامر بن هرمة: 

ةً أاُلِق فح وَمتَى طِ  عند  وَل قَوم  َمرَّ   الشَّدائد أطَغ أو أتََخمَّ

 وقال ُرؤبة: 

ِلقُ    ناباه من التََّخمط يًص 

 والتركيب يدل على االنجراد والمالسة وعلى التسلط والصيال.
 ?? 



 خنط

: الَخنَاِطي ُط: جماعات متفرقة مثل عباديد، ال واحد لها من لفظها.  الِكسائيُّ
نُِطه َخن طاً: إذا كربه.وقل ابن دريد: َخنَطَ   ه يَخ 

 ?? 

 خوط

 الليث الخوط: الغصن الناّعُم لسنِة، وأنشَد: 

 ً عا   ُخوطاً كغُصن  نابتِ  سَرعر 

 وقال غيره: الجمُع خيِطلَُن، قال جرير: 

يطاِن الّسلمُ  على  من جن بّي خيطاُّن وإضـم   أقُبل نَ    قالص  مثل  خ 

: كل قضيٍب خوط ، قال  قَيُس بن الَخطيِم:  وقال الدينوري 

 خوُط بأنه قَصـفُ  كأنها  جيداُء يستَضاُء بها حوراءُ 

.  والخوط من الرجال: الجسم الحسن الخلق 
.-ويقال: قوطُ -وابو خوط    : من قوى بلخ 

. يلةُ الخلق  من النساء  طانَةُ الطو  : الخو   وقال ابن عباد 
ت تهَ أن يخ  : إذا أَمر   ّل إنسا ناً بِرمُحِه.وقال ابن األعرابي: يقال ُخط 

. ََ بعد الحين  ُت فاُلناً: إذا أتيتهَ الفينةَ بعد الفَين ةَ: أي الحيِن   وتخوط 
.  والتركيُب يدّل على تَشع ب  أغ صان 

 ?? 

 خيط

 ، قال الّشنفرى: -مثال فحل  وفحول  وفحُولة  -الَخي ُط: السل ُك، وجمعهُ َخيوطةُ 

ص  الحوايا كما انطَ  وأط وي ةُ   وت  على الَخم  ـتــلُ  مـارّى تـغـارُ  خيوط   وتُـف 

ً -والمخيط والخياط: األبرةُ، قال هللا تعالى: )حتَى يلج الجمُل في َسم الخياِط( والخياُط  الخيُط، يقال: أع طني خياطاً  -أيضا
 : أدوا الخياَط والمخيَط.-صلى هللا عليه وسلم-ونَصاحاً، ومنه حديث النبي 

تطيُل: ويقال: سواُد الل يل. والخيُط األبيض: الفجُر المعترُض، قال أبو دواد  جاريةُ بن الحجاجِ  والخيُط األَسوُد: الفجر المس 
 اإليادّي: 

  من الصبحِ خيُط أثارا والح  أضاءت  لـنـا سـدفةُ  فلما

 اضطمارا حالباهُ  ُمض طمراً   به" كسواِر الـهـوكِ “ َغدونا

 ن عن خيط رقته: أي دافع عن َدمه.وخيط الرقبة: نخاعها. ويقال: جاحشي فال
وان بن الحكم يلقب بذلك ألنه كان طويالً قال عبد الرحمن  وخيط باطِل: الذي يقال له لعاُب الشمس  ومخاط الشيطان، وكان مر 

 بن الحكم: 

  الناِس يعطي مَن يشاُء ويمنعُ  على  هللا قوماً ملكوا خيط بـاطـل   لحى

 هواء، يقال: أرق من خيط باطٍل، وأنشد ابن فارٍس: وقال ابن عباٍد: خيط باطل: ال

  بني البيوت على عمرو   ومثلكم  بعمرو يا بني خيط باطل   َغدرتم

: الخيط والخيط  ، والجمع: خيطان -مثال حيرى -: القطيُع من النعام. وزاد غيره: الخيطى-بالفتح والكسر-وقال ابن دريد 
 يذكُر الدمَن:  -رضي هللاّ عنه-وكان األصمعي يختار الكسر، قال لبيّد 



ً   أهلـهـا إالّ عـراراً  تحمل  بعد أحـياء  حـاللِ  وعزفا

 ً  اإلفـالِ  رئالهـا أرقُ  كان  من خواضَب مؤلفات وخيطا

 ويروى: "ورُق".
 وأنشد ابن دريد  

  أخشى خيطاناً من النعامِ  لم

: ونعامة خيطاء: بينة الخيط، وهو طول عنقها. وقد خطت الثوب خياط  ة فهو مخيوط ومخيط، وأنشد ابن دريد 

 األطـيط تشفي مـن وذيلة  في دجوب الحرة المخيطِ  هل

الوذيلةُ: القطعة من السنام شبهها بسبيكة الفضِة، واألطيط: الجوعُ. فمن قال: مخيوط أخرجه على التمام، ومن قال: مخيط بناه 
او مفعول انقلبت ياء لسكونها وانكسار ما قبلها: وإنما حرك ما على النقِص لنقصاِن الياء في خطت، والياء في مخيط هي و

قبلها لسكونها وسكون الواو بعد سقوط الياء، وإنما كسر ليعلم أن الساقط ياء. وناس يقولون إن الياء في مخيط هي األصلية، 
 والذي حذف واو مفعول ليعرف الواوي من اليائي.

لي أحق بالحذف الجتماع السامنين أو علة توجب أن  والقول هو األول، ألن الواو مزيدة للبناء فال ينبغي لها أن تحذف، واألص 
يحذف حرف، وكذلك القول في كل مفعول  من ذوات الثالثِة إذا كانت من بنات الياء؛ فإنه يجيء بالنقصان والتمام. فأما من 

ف وثوب مصووّن،  فإن هذين جاءا نادرين، وفي النحويين من يقس بنات الواو فلم يجيء على التمام إالّ حرفان: مس ك مدوو 
 على ذلك فيقول: قول مقووّل وفرس مقوود قياساً مطرداً.

 والخيط: جبّل.
: إذا مر عليه مراً سريعا، ويقال: خط إليه خيطه: أي مر إليه  وقال أبو عبيِد: رجل خاط، من الخياطة. وخاط فالن إلى فالن 

 مرة، قال رؤبة: 

  المراء المهر الضفاطِ  وذي  لـخـياطلذاك الشاعِر ا فقل

    اتقاَء العبِر بالضراطِ  رعتَ 

 وخاطت الحية: إذا انسابت  على األرِض.
 ومخيط الحية: مزحفها، قال: 

  شجاع  آلخَر الل يِل ثائرِ  مخيط  ملقى زمـام كـأنـه وبينهما

 عسِل: والخيطة في كالم هذيٍل: الوتُد، قال أبو ذؤيٍب الهذلي يصف مشتار ال

ُ  بجرداءَ   عليها بـين سـّب وخـيطة   تدلى   مثِل الوكِف يكبو غرابها

 وقال أبو عمرو: الخيطةُ: حبل لطيف يتخذ من السلب.
 وقال ابن حبيب الخيطة: دراعة يلبسها.

 وخيط فيه الشيب تخييطاً: إذا، قال بدر بن عامر  الهذلي: 

  قرونيتخيط بالبياض  حتى  الأن س منيحة واحـد أقس متُ 

وقال ابن حبيب: إذا اتصل الشيب في الرأس فقد خيط رأسه الشيُب. ويروى:تخيط: أي تتخيط. ويروى: توخط. وأراد بقوله: " 
 واحد" أبا العيال الهذلي.

 والتركيب يدل على امتداِد الشيِء في دقة  ثم يحمل عليه فيقال في بعض ما يكون منتصباً.
 ?? 

 دثط

: دثطت القرحة  : بططتها فأنفجَر ما فيها ?? ابن عباد 

 دفط

: ذفط الطائر  . وكالهما تصحيف َذقَط بالذال المعجمة -بالذال معجمة-العزيزي: دفط الطائر دفطاً: إذا سفِد، وقال ابن عباد 
 والقاف.
 ?? 



 ذأط

 الل يث: الذّاط: االمتالء، قال: 

  حتى مالهّن غرضُ  والذّاط  فدى أعناقَُهّن المحـض وقد

 الرجُز في تركيب غ رض على رواية  أخرى. وقد مرّ 
: ذَأطة وذاته وذَعطه وذعته وزاَد األزهرى: وذاطة بغير همز: إذا خنقه أشدَّ الخنق  حتى دلَع لسانه قال أبو حزام  وقال أبو زيد 

 غالُب بن الحارث العكلّي: 

ط وذاطيهم  بالألظ منـي وتظييئيهمُ    بشنتُرة  َذؤو 

 : الذبُح.وقال ابن عباٍد الذاط

 ذحلط

:: ذحلط الرجُل: إذا خلط في كالمه.  ابن دريد 
 ?? 

 ذرط

: أرض ظرياطة وذرياطة وثرياطة: أي طينة واحدة.  ابن عباد 
َت أكله. طيَت: إذا قبح  طاةُ: أكل قبيّح، وقد َذر   وقال أبو عمرو: الذر 

 ذرعمط

. وهو من الرجال: الشهو َُ مط من األلبان: الخاثِر : الذرع  .ابن عباد   اُن إلى كل شي 
 ?? 

 ذرقط

قطُت الكالم: لفظته. : ذّر   ابن عباد 
 ?? 

 ذطط

 ابن األعرابي: األذّط: المعوج الفك، قال األزهري: كانه في األصل أذوط؛ فقيل أذط.
 ?? 

 ذعط

ط المنية، قال أبو سهم أسامةُ ابن الحارث بن حبيب الهذلي:   الذعط والسحط: الذبح الوحي. وقال الليُث: الذع 

  الموت بالهيغِ الذّاعطِ  من  بلغوا مصرهم عوجلوا إذا

: كان الخليُل يقول: هو الهميُع بالعين غير معجمة؛ وذكَر أن الهاء والغين  المعجمة والميم لم تجتمع في كلمة،  وقال ابن دريد 
لرجُل هبوغاً: إذا سبِت للنوم فكأنه وخالفه جميع أصحابنا، قال أبو حاتم: أحسُب أن الهميغ مقلوب الميم من باء من قولهم: هبغ ا



 هبيغ؛ فقلبت الباء ميما لقربها منها.
وط   : سريًع.-مثال جرول  -قال: وموت ذع 

: يقال: َعطش  حتى ان دعَط وبكى حتّى انذ عَط: أي كاد يموت.  وقال ابن عباد 

 ذعمط

مطُت الشاةَ، ذكرها في الرباعي، وج مطة: اذبح الوحي؛ يقال: ذع  عَل بعضهم الميم زائدةً. وقال غيُره: الّذع مطةُ من الليث: الذع 
 النساء: البذَيةّ.

: إذا أراَد أحد من أهِل المدينةَ  ِري ِبرجُل قال له: إنَك لذَفوّط: أي َضعيّف، قال: وذَفَط  -على ساكنيها السالمُ -ذقط: ابن عباد  أن يز 
 هذا تصحيف، والصواُب: ذقَط الطائُر بالقاف. الطائُر أنثاه: إذا ًسفدها. قال الصغَانّي مؤلفُهذا الكتاب:

 ?? 

 ذقط

: ذقط الطائر: إذا سفِد، وزاَد غيره: يذقُط ذَقطاً، وقد يستعمُل في غير الطائر، وحكى سيبويه: ُذقطاً  ؛ ومثله -بالضم-ابن ُدَريد 
 بضعها بضعاً وقرعها قرعاً.

: ونَم الذباُب وذقط: بمعنى  واحد  وقال ابن األعرابي: الذّاقُط: ذُباّب صغيّر يدخُل في عيون الناس؛ وجمعه: ذقطان  وقال أبو عبيد 
دان  -  وقال الطائفّي: الذي يكون في البيوت.-مثال صرد  وصر 

ّي: ذقَط التيُس فهو ذقط: إذا سفِد.  وقال الخارزنج 
 ورجل ُذقطةُ وذقيُط: أي َخبيث.
 ولحم مذ قوّط: فيه ّذقَط الذّباب.

 الغضباِن. والّذقطاُن والّذقَط:
 وقال أبو تراب  عن بعض بني سليم: تَذقطُت الشيء تّذقطاً وتَبقطته تَبَقطاً: إذا أخذ ته قليالً قليال.

 ?? 

 ذمط

راب: طعام ّذمّط: أي ليّن سريُع االن حداِر.  في نَوادِر األع 
: ذَمطة يذ مطة ذَمطاً: إذا ذَمجه.  وقال ابن عباد 

 يبلُغ كّل شيء. :-مثال تودة  -وفالن ُذمطةَ سرطةً 
 ?? 

 ذوط

، وقيل: هو الذي يطوُل حنكه األعلى ويقصُر األسفُل. ومنه حَديُث أبي بكر  -األذوط: األحمق: واألذ وَط: الصغيُر الفُك والّذقن 
قاالً، ويروى: لو منعوني ع-حين منعته  العرَب الزكاة فقيُل له: أقيل  ذلك منهم فقال: لو منعوني جدياً أذ َوط  -رضي هللا عنه
 ً  لقاتلهم عليه كما أقاتلهم على الصالة. -صلى هللا عليه وسلم-مما أدوا إلى رسول هللا  -ويروى: عناقا

فلِه.  والّذوطفي البعير: قصُر مشفرِه من أس 
 : ُسقاُط الناس.-بالتحريك-وقال أبو العباّس: الّذَوط 
َطةُ  م وذنبها مثُل الحيِة من العنِب األسوِد صفراُء الظهر صغيرةُ الرأِس : عن كبوت لها قوائ-وجمعها اذ واط-وقال أبو عمرو: الّذو 

.  تكع بذنبها فتجهد من وكعته  حتّى يذ َوط، وذَوطةُ أن يخدر َمرات 
طيِه. َطة ذُو   ومن كالمهَم: يا َذو 

: سمعت بعض مَشائخنِا يقول:    وقال أبو َزيد 

وِط الزيار على الفرس وأذ ِوطه: أي أن شبه  فلتِه.يقال أض   في جح 
 ?? 



 ذهط

ضّع.-مثاُل جرول  -ابن دريِد: ذَهوط    :مو 
يوط-والذّهيوُط   : موضع أيضاً، قال النابغة الذبيانّي يمدُح عمرَو بن هند  مضرط الحجارةَ: -مثال عذ 

 أعلى الذؤابِة للهمـامِ  إلى  ما تقّل النعـُل مـنـيّ  فداءّ 

  ي لجب  لهامِ الذّهبوِط ف إلى  قبـائَل غـائطـات   ومغزاه

 ?? 

 ربط

ته. والموضُع: مربّط ومربّط -والضّم عن األخفش-ربطت الشي  أربطه وأربطه َربطاً  ، يقال: -بكسر الباء وفتحها-: أي شَدد 
، قال الحرُث بن ُعباد  في فَرسِه النعامةَ: قرباّ مربَط النعامِة مني   ليس له مِربُط َعنز 

  حرُب وائل  عن حيالِ  لقحت  

تفاظ، ويروى: وفي  سك ه، يضرُب في وجوِب االح  َت: أي وجدَت فرساً كريماً فأم  ، ويروى: أكرم  بط  تكرمَت فار  المثل: اس 
. تبط   فار 

 ويقال: ربط لذلك األمر  جاشاً: أي صبر نفسه وحبسها عليه، وهو رابط الجأش، قال لبيد رضي هللا عنه يصُف نفسه: 

  ون  بمربوع  متل  الج أع طف  الجأش على فرجهـمِ  رابطِ 

 وقال عمرو بن أحمر الباهلي: 

لم  ترى مثـلـي ذا شـيبة   ولن  ما ينفُع ممـاّ يضـرّ  أع 

بطَ    قلصت  عما تواري األزر إذ    جأشاً عن ذرى قومـهِ  أر 

 وقوله تعالى: )لوال أن ربطنا على قلبها(.
 له تعالى: )وربطنا على قلوبهم إذ قاموا( أي ألهمناهم الصبر.الربط على القلب: إلهام هللا عز وجل وتسديده وتقويته، ومنه قو

والرابُط والربيُط: الّراهب والزاهُد والحكيُم الذي ربط نفسه عن الدنيا، وفي بعض الحديث قال ربيط بني إس رائيل: َزيُن الحكيم 
.  الصمت 

.  ويقال: نعم الربيط هذا: لما برتبُط من الخيل 
ً -والربيط  غوث  بن مر بن طابخة بن الياس بن مضَر بن نزاِر بن معَد بن عدنان. قال ابن الكلبي: وهو الربيُط؛ : لقُب ال-أيضا

لئن عاش هذا لتربطن برأسه صوفة ولتجعلنه ربيط الكعبة، ففعلت  -وكان ال يعيُش لها ولد-وهو صوفة، كانت أمة نذرت  
.  وجعلته خادماً للبيت حتى بلغ، ثم نزعته، فسمي الربيط 

: إذا بلغ الثمر اليبس وضَع في الحراَر وصّب عليه الماُء، فذلك الربيط، فإن صب عليه وال ن. وقال أبو عبيد  ربيط: البسُر الموُدو 
، فيقال انه الذي ييبُس فيصّب عليه الماُء، قال: ولعل هذا من  : ربيط  الدبُس فذلك المصقر. وقال ابن فارس: فأماّ قولهم للتمر 

، وقيل إنه  ل.الدخيل   بالدال: الربيّد، وليس هو بأص 
 ورجل ربيط الجاش: أي شديُد القلب كأنهّ يربط نفسه عن الفرار.

 ومربوط: من قرى اإلسكندرية.
.  ومرباُط: بلدة على ساحل بحر الهند 

.  ويقال: خلف فالن بالثغر جيشاً رابطةً. وببلِد كذا رابطة من الخيل 
 والرباط: واحد الرباطاِت المبنيةّ.

طُل يصف األجنة في بطوِن األتِن: والر  باط: ما تشّد به القربة والدابةُ وغيرهما، والجمع: ربّط، قال األخ 

يا في أِسرتّها تمَوتُ    تَقلُّب في الربِط المراويدُ  كما  َطواراً وتَح 

 وقطَع الظبُي رباطه: أي حبالتهَ. يقال: جاَء فالن وقد قرض رباطه: إذا انصرَف مجهوداً.
 ط: الخيل الخمس فما فوقها، قال بشيُر ابن أبي بن جذيمة العبسّي: والربا

 رهـانِ  فما يفلحن  يوم أبين    الرباط النكَد من آل داحس   وان



؛ كما تقول: تالّد؛ وهو أصُل خيله. ". ويقال: لفالن رباط من الخيل  : "جرين  فلم يفل حن   ورواية ابن دريد 
 غر  العدّو.والرباط: المرابطةَ؛ وهي مالزمةَ ث

وقال القتبي: أن يربَط هؤالء  خيولهم ويربَط هؤالء خيولهم في ثغر، كل معد لصاحبه، فسمي المقام في الثغر رباطاً. وقوله 
تعالى: )وصابروا وربطوا( قال األزهري: في قوله تعالى: )ورابطوا( قوالِن: أحدهما ?أقيموا على جهاِد عدوكَم بالحرب 

: أال أخبركم بما يمحو هللا به الخطايا ويرفع به الدرجات: -ني ما قال رسول هللا ?صلى هللا عليه وسلم، والثا-وارتباط الخيل
إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظاُر الصالةِ بعد الصرة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. 

 يهجو الفرزدق:  جعل هذه األعمال مثل مرابطِة الخيل، وقال جرير

  المقرفات من العَرابِ  أبان  آباؤنـا وأبـوك عـدوا إذا

رثك رثـونـا فأو   القبـِابِ  الخيل  أف نية ِرباطَ   العالة وأو 

  وقال آخر: 

مّ  ّق يَخل نَ  وأسنةِ   ِرباُط الخيِل َوس ط بيوت هم قو  ـا زر   نجوم 

طوا، قال: وفي الّدعاء: اللهُم انصر  جيوَش المُسلمين وسراَياهم ومرابطاتهم: وقال الليث: المرابطاُت: جماعةُ الخيوِل الذين َراب
 أي َخي لَهم المرابطةَ قال: وفي بعض التفسير في قوله تعالى: )ورابطوا(: هو الُمواظبة على الصلوات في مَواقت تها.

 لرباّط.وتقول:فالن يرتبُط كذا كذا رأساً من الخيل  وقد ارت بَط فرساً: إذا اتخذَه ل
 وحكى الشيبا نّي: ماّء مترابِطّ: أي دائّم الُ ينَزُح.

.  والتركيب يدلُّ على شّد وثبات 
 ?? 

 رثط

ننحي: رثطوطاً وأرثَط، قال: واإلثاُط في القعدةَ: أن يقع كل  في النوادر: رثط في قعودِه: إذا ثبَت في بيتِه ولِزمهَ. وقال الخارز 
ض، قال: وال خي في قعودِه ورُكوبه.شيء  من سفلتِه باألر  تر   مرثط: المس 

رسط: األزهرّي: أهل الشاِم يسموَن الخمَر الرساّطون؛ وسائُر العرِب ال يع رفون ذلك، قال: وأراها روميةّ دخلت في كالم من 
 جاورهُم من أهِل الشاّم.

 ?? 

 رطط

أرته  اإل : ذكَر عن أبي مالك أنه قال: اللرطراُط: الماُء الذي أس  جِ؛ وهو الماُء الذي يخيُر، ابن دريد  بل في الحياض نحُو الرجر 
 قال: ولم يعِرفه  أصحابنا.

 وقال غيره: الرطيط: الجلبة والصياُح.
مق، والجمُع: رطاّط ورطائُط، ??قال:   والرطيُط: األح 

م حـلـقـاتـكـم   أِرطوا لَقتـ    أن تفوزوا أن تكونوا َرطائطا عسى  فقد أق 

: إذا أمرتهَ أن  يقول: اضطرب أمركم  من باِب الجّد والعقل  فَتحامقوا عسى أن تفوزوا. وقال ابن األعرابي: يقال للرجل: رط 
 يتحامَق مَع الحمقى.

جاَن؛ وهو بين األهواِز وفارِس.  والرّط: موضّع بين رامهرمز وأر 
 وأرّط: أي حمَق.

. ويقال للّذي ال يأتي ما عنده  .وأَرط في مقعدِه: إذا ألح ولم يبرح   إال باإلبطاء: أرّط فانّك ذو ِرطاط 
مقهَ. تِح  ططُت فالناً: أي اس  تر   واس 

: في هذا التركيب نظّر.  وقال ابن فارس 
 ?? 

 رغط



: رغاّط  ضّع. -بالضمّ -ابن دريد   مو 
 ?? 

 رقط

 الرقط: النقُط، قال رؤبة: 

قاطِ  كالحية   المجتاِب باألر 

قطُ   من الغنم: مثُل األبغِث. والرقطةُ: سواد يشوبه  نقط بياِض. واألر 
قط آلثار  كانت بوجهه ، وهو حميُد بن مالك  أحد بني كعيُب بن ربيع ة بن  قط: راجّز، قال ابن األعرابي: قيل له األر  وحميد األر 

، وعاصَر العجاَج.  مالك بن َزيد مناةَ بن تميم 
قطُ   زهلوّل وعرفاُء جباُل وعبُد هللا بن أريِقَط الليثّي: َدليُل النبّي واألَرقُط: النمُر، قال الشنفرى ولي دونكم أهلون  سيّد عملّس وأر 

: كان عبيد هللا بن زياد أرقّط شديَد الرقطةّ فاحَشها، قال: والرقطاُء: لقُب  -صلى هللا عليه وسلم- زمَن الهجر، وقال ابن دريد 
 الهيالليِة التي كانت فيها قصةُ المغيرة.

 رقشةّ.ويقال: دجاجةّ رقطاُء: أي مب
.  وثريدةّ رقطاُء: من الزيِت والسمن 

: الرقطاُء والمظلمةُ وفالنة، يعن ي أنها ال -رضي هللا عنهما-وفي حديث ُحذيف ة بن اليمان  : لتكونن فيكم أيتها األمة أربع فتن 
 تكون بالغةَ في الشّر واالبتالء مبلَغ المظلمِة.

 : من األع الم.-مصغراً -ورقيط 
قطِت الشاةُ ا  ِلق طاطاً: صارت  رقطاَء.وأر 

بي. قاّط العرفُج: إذا خرج ورقة وذلك قبل أن يد   وأر 
 ويقال: ترقط ثوبهُ: إذا ترشش عليه مداّد أو غيرهُ فصار فيه نقّط.

.  والتركيب يدل على اختالِط لون  بلون 
 ?? 

 رمط

مطه  : الرمط: مصدُر رمطُت الرجَل أر   غت فيه.رمطاً: إذا عبته أو ط -بالكسر-ابن دريد 
هري: هو تصحيف؛ قال: والذي سمعه من  وقال الليث: الرمط: مجمع العرفط ونحوه من شجر العضاه كالغيضِة، وقال األز 

: عيص سدر  ورهط سدر  ?بالهاء قال: وأخبرني اإلبادي عن شمر  عن ابن األعرابي  -العرَب يقال للحرجِة الملتفة من السدر 
، وهو بالهاء ال غير، ومن رواه بالميم فقد قال: يقال: فرش من عرفط  وأيكةَ  من أثل  ورهط من عشر  وجفجّف من رمث 

 صحف. قال الصغاني مؤلف هذا الكتاب: وتبع الليث على التصحيف ابن عباد  والعزيزّي.
 ?? 

 روط

ي  باألكمة. قال: والروّط: الوادي وهو معرُب ر ُط وهو تعفُق الوحش  : الروط: مصدر راط يرو   ود  بالفارسيةّ.ابن عباد 
ة: من أعمال  سرقطةَ باألن ُدلس.  ورط 

 رهط: رهط الرجِل: قومهُ وقبيلته، يقال: هم رهطه دنية.
( فجمَع ما ليس لهم واحد   والرهط: مادوَن العشِرة من الرجال ال تكوُن فيهم امرأة، قال هللا تعالى: )وكان في المدينِة ت سعَة َرهط 

، وقال : وربما جاوز ذلك قليًل،  من لَفظهِم مثُل ذَود  بعضهم: الرهُط عند العرِب: عدد يجمع من َسبعة  إلى عشرة ، قال ابن دريد 
هَط، وأنشَد األصمعي:   وما دون السبعِة الثالثِة النفُر، وقد يحرُك فيقال: الرهط والجمع أر 

هاّط، وأرأهُط؛ كأنهّ  وفاضح   ُهطِه وكذلك أر  ، جمعُ  مفتضح  في أر  هط    أر 

 اهيط، قال سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة: وأر

تراحوا وَضعَت    لـلـحـرب الـتـي يُبؤس   أراهط فاس 

 وأنشد ابن دريد: 



 كـريم نََسُب إذا نُسبُـوا لهم  من بني عمرو بن جرم   أراُهط

 ورْهُط ورُهْوُط: موضعان، قال تأبط شراً: 

ـيلَةَ إذ نََجوتُ  ه ط أرواقي قَي تُ أل    منها نَجائي من بَج    لَي لَة خب َت الرَّ

 وقال أبو قالبة الهذلي: 

  القوائم من رهط  فأل بانِ  بين  أعرفُها وحشاً مناِزلُها يادار

 القوائم: موضع، وألبان: بلَُد.
ط: إزاُر يتخذ من أدم  وتشقق جوانبه من أسافله ليمكن المشي فيه يلبسه الصبيان وال ه  حيض، قال أبو المثلم وقال ابن دريد: الرَّ

 الخناعي الهذلي يخاطب عامر بن العجالن: 

ِو الملُوك متى  ُحيَّض رهطاً على أجعل كَ   ما أشأ غير َزه 

 وقال ابن شميل: الرهاط: جلود تشقق سيوراً، واحدها رهط، وأنشد للمتنخل الهذلي:  -بالكسر-ويجمع الرهط ِرهاطاً 

غ   بَضرب   هاط مثل تَع طيط ن  وَطع    في الجماجم ذي فُُرو   الرَّ

 وكانوا في الجاهلية يطوف الرجال عراة والنساء في رهاط.
ُط: عظم اللقم. ه   وقال أبو الهيثم: الرَّ

: موضع بالشام شرقي غوطة دمشق كانت به وقعة بين قيس وتغلب، قال زفر بن الحارث الكالبي:   ومرج راهط 

وان  لقد أب قَت  وِقيعَةُ راهط   لعَمري نَنا لَمر  عاً بَي   ُمتنـائيا صد 

 يعني مروان بن الحكم بن أبي العاص.
 وقال إبراهيم بن علي بن محمد بن سلمة بن عامر ابن هرمة يمدح عبد الواحد بن سليمان: 

رثَـَك الـعُـلـى أبوك رج أو  ِت راهطه   وخاضَ   َغداةَ الم    الَوغى إذ  سال بالمو 

ْهطى   راهط: موضع، وأنشد األزهري: :طائر. وذو م-مثال فرخى-والرَّ

ذَعت    َخلَّفت  بِلَب لها مـن حـائط كم فافها من غائط وذَع    أخ 

ُدها  قًَطع نا بطن ذي ّمّراِهطِ  منذُ   عـائط ُكلُّ سنَـام   يَقُو 

 والراهطاء: من جحرة اليربوع التي يخرج منها التراب. -مثال تودة  -لم يدم دفاها من الضواغط والرهطة 
 بن عباد: الرهط: العدو.وقال ا

 ورجُل تُرُهوط: كثير األكل.
: ببالد هذيل؛ وهو على ثالث ليال من مكة لثقيف، وهو نجدي من بالد -حرسها هللا تعالى-: موضع قرب مكة -بالضم-وُرهاُط 

 بني هالل قال أبو ذؤيب  يصف الحمول: 

نَ  تََصبن  كمـا َهبَط  ع خال يس قي  بَط ن ُرهاط  واع  ر نضاحُ الُجذُو    ل الدُّو 

 : متاع البيت الطنافس واألنماط والوسائد والفرش والبسط.-بالكسر-وقال أبو عمرو: الرهاط 
تها  وقال الليثي: رهطة: ركايا بالهنِد معربةُ يستقى منها بالثيران. قال الصغانّي مُؤلف هذا الكتاب: أماّ أرُض الهنِد فأنا ابن بجد 

، فسمعِ بعُض السفِر المست ع ربين المتردديَن إلى وطالعُ أنجدتهِا وليست  بها  هت  الُب يسمى بالهنديةّ: أر  هذه الركايا، وانما الدو 
. -بالطاء-تلك البالد يقولون: أرهت  فقال: أرهط    فغيرهاّ، وليس في كالمهِم طاُء، وال ينبئَك مثُل َخبير 

ورةُ، و يُط: عظِم اللقّم وشِدةُ األكُل والده  : قال: والتره  ََ  أنشد 

يطِ  يا ه    أيها األِكُل ذو التر 

. ، وكذلك إذا لزِم جوف  منِزله فلم يخرج  : رهَط الّرجُل: إذا لزِم ظهَر المطيِة فلم ينزل   وقال ابن عباد 
ِه: أي مهبجهُ.  ورجّل مرهُط الَوج 

؛ أي مجتمعون، وقال أنس بن سي رين: أفضتُ  هط  : أي ذَوو  أر  تهاط  من  -رضي هللا عنهما-مع ابن عمر  ويقال: نحُن ذَوو ار 
تيقَظ فأيق ط ناَ؛ عرفات حتّى أتى جمعاً فأناَخ نَجيبته  فَجعلها قبلة فَصلى المغرَب والعشاَء جميعاً؛ ثم رقَد، فقلنا  لغالمِه: إذا اس 

تهاّط. والتركيُب يدّل على تجمّع في النّاِس وغيِرهم.  فأيقظناَ ونحُن ار 
 ?? 

 ريط



يطةُ: الُمالَ    ءةُ إذا كانت واحدةً ولم تكن لفق يِن، والجمُع ريّط، قال سِلمي بن ربيعة: الرَّ

فلَن كالدمى في والبيض     والمذهِب المصونِ  الرِيط    ير 

تداها. وقال  -رضي هللا عنهما -وعن النضّر بن عبد هللا أن قيس  بن عبد هللا وفّد على معاويةَ  فََكساه َريطة  فَفَتق علمهاَ وار 
راب: ابن ا  لسُكيت: قال بعُض األع 

ب  رقَيق  لّين  فهو َري طةّ. كل   ثَو 

 : لهما ُصحبةُ. وقال لبيد  رضي هللا عنه: -رضي هللا عنهما-وريطة بنُت الحارِث بن جبْيلةَ 

وي  واألُزرُ  جّن عليها الريطُ  أشباهَ   قوامَح مثَل الصب ح صاِدقةً  ير 

 وقال امرؤ القيس: 

َعُر الوح   وقد   أجت لي بيض  الخدور الّروائقا وقد  ِش الرتاعَ بفقـرة  أذ 

لو عن مـتـُون  نـِقـية   نواعمِ   وشقـائقـا وريطاً جاسداً  عبيراً   تج 

ف ماء النساء فَخطاً. قال الصغانّي مؤلُف هذا الكتاب: أجمع  نقلةُ السيِر ومن  له معر  : فأّما قولهم "رائطةُ" في أس  ة وقال ابن دريد 
أةَ عبد هللا بن مسعود بأسامي   -رضي هللا عنهما-الّرواة أّن رائطة بنت سف ياَن بن الحارِث الخزاعيِة ورائطةَ بنَت عبد هللا امر 

 كلتاهما باأللف.
: أنه أتي برائطة  يتمندُل بها بعد الطعام فكرههاَ، قال -رضي هللا عنه-وقد قالوا للري طة المالَءة: رائطةُ، وفي حديث عمَر 

، قال: وأصحاُب العربيِة يقولون: ريطةَ.ُسف يا  ُن: ي عني بمن ديل 
ضّع من أرِض َشنوءةَ، قال عبُد هللا بن سل يمة الغامِدّي. ة: مو   وريط 

لع  فَـيبـوِس  لمنِ    ري طةَ غيُر ذاةِ أن ِس  فَبياض  الدياُر بتو 

 وتجمُع الرْيطة رياطاً أيضاً، قال المتنخُل الهذلي: 

 ّ  الُوشاةُ اولو النّـبـاطِ  ويَن زغ كِ   أَمـي َم ّعـنّـيتُعِرضـنَّ  فإما

ن   فَُحور    َ ِط وفي الّرياطِ  نَواعمِ   قد َهـوُت بـهـنَّ عـيِ   في المُرو 

تُ   َ  والشَطـاطِ  أنا في المخي لةِ  وإذ    بّن إذ َمـلـقـي َمـلـيحّ  هَو

 وِرياط : من األعالم، قال: 

  ق دُح المِراطِ كاأل ذُؤالةُ   آل أبـي ِرياطِ  ُصبَّعلى

 ?? 

 زأط

: الّزئاُط: اللَّغُط العالي.  ابُن َعباَد 
أط ِزئاطاً، وقد يترُك همزه. وقيل: الُجل ُجُل.  يقال: َزأَط يز 

 ?? 

 زبط

بُِط َزب طاً وَزبِيط    اً: إذا َصاَح.ابُن األعرابّي: الّزب ُط: صيلُح البطةّ البّطة. وقال الفّراُء: هو الّزبيُط، يقاُل: َزبَط: البَّط يز 
يك-والّزبطانةُ والسبطاَنةُ  باِن نفخاً.-بالتحر  مى فيه بالبنُُدق  وبالُحس   : مجرّى طويلَّ مثقوّب ير 

طى. مى فيها بِسهام  صغار  تنف ُخ نفخاً فال تكاُد تخ   وقال اللي ث: قناة جوفا ُء مضُروبةَ بالعقِب ير 
 ?? 

 زحلط



لوط: الّرجُل الخِسي    س من سفلِة الناس.ابن دريد: الّزح 
 ?? 

 زخرط

رُط  خ   مَخاُط النع جِو، قال: وكذلك مخاُط اإلبل. -بالكسر  -الفّراُء: الزَّ
ِرّط: هرمةُ. ط: الجمُل المِسُن الهِرُم، وناقةّ زخ  ُرو  خ  : الزَّ  وقال ابن دريد 

ِري ُط: ضرّب من النّبت.  والّزخ 
يط   : الّزخر  ً -وقال ابن عباد  فها.من  -وبغير ياء  أيضا  اإلبل والبقَر والشاِء: ما ساَل من أنو 

 ?? 

 زخلط

يُس؛ َذكرهُ في الخاء المع جمة. قال الصغانّي مّؤلف هذا الكتاب: هذا تَصحيف. والصواُب  : الّزخل وُط: الرجُل الخس  ابن عباد 
ضعِه.  بالحاء المهملةَ كما ذَكرته عن ابن دريد  في مو 

 ?? 

 زرط

 ها وَزردهاَ: إذا ابتلعها.األزهري: سرَط اللقمة وزِرط
ان عنه وعن  والسراُط والّزراُط: الطريُق، وقرأ حمزة بن حبيب  في روايِة الفراء عنه وعن الكسائّي في رواية عبد هللا بن ذكو 

تَقيَم؛ بالّزاي الخالصِة الصافيِة من غير إشمام. نا الّزراط المس   عاصم  في روية مجالد بن سعيد  عنه اهد 
 ?? 

 زطط

 ط: جيّل من النّاِس، الواحد زطّي؛ مثل الّزنجِ والزنجّي والروّم والرومّي، قال أبو النجم: الزّ 

غط  ملطِ  ذاةُ   إحدى بنات الّزط جاريةّ    جهاز  مض 

ط: هذا الجيْل وليس بعربي  مْحٍض وقد تكلمْت به العرَب، وأنشَد:   وقال ابن دريٍد: الز 

  تميّم ُزطها واألساورِ  اءت  وج  بّحـيي  وائل  ويلّـفـهـا فَجتنا

فلَن كالدمى في والبيض     والمذهِب المصونِ  الرِيط    ير 

تداها. وقال  -رضي هللا عنهما -وعن النضّر بن عبد هللا أن قيس  بن عبد هللا وفّد على معاويةَ  فََكساه َريطة  فَفَتق علمهاَ وار 
راب:   ابن السُكيت: قال بعُض األع 

ب  رقَيق  لّ  كل   ين  فهو َري طةّ.ثَو 

 : لهما ُصحبةُ. وقال لبيد  رضي هللا عنه: -رضي هللا عنهما-وريطة بنُت الحارِث بن جبْيلةَ 

وي  واألُزرُ  جّن عليها الريطُ  أشباهَ   قوامَح مثَل الصب ح صاِدقةً  ير 

 وقال امرؤ القيس: 

ِش الرتاعَ بفقـرة   وقد َعُر الوح    وائقاأجت لي بيض  الخدور الرّ  وقد  أذ 

لو عن مـتـُون  نـِقـية   نواعمِ   وشقـائقـا وريطاً جاسداً  عبيراً   تج 

ف ماء النساء فَخطاً. قال الصغانّي مؤلُف هذا الكتاب: أجمع  نقلةُ السيِر ومن  له معر  : فأّما قولهم "رائطةُ" في أس  ة وقال ابن دريد 
أةَ عبد هللا بن مسعود بأسامي الّرواة أّن رائطة بنت سف ياَن بن الحارِث الخزا  -رضي هللا عنهما-عيِة ورائطةَ بنَت عبد هللا امر 

 كلتاهما باأللف.



: أنه أتي برائطة  يتمندُل بها بعد الطعام فكرههاَ، قال -رضي هللا عنه-وقد قالوا للري طة المالَءة: رائطةُ، وفي حديث عمَر 
، قال: وأصحاُب العربيِة يقول  ون: ريطةَ.ُسف ياُن: ي عني بمن ديل 

ضّع من أرِض َشنوءةَ، قال عبُد هللا بن سل يمة الغامِدّي. ة: مو   وريط 

لع  فَـيبـوِس  لمنِ    ري طةَ غيُر ذاةِ أن ِس  فَبياض  الدياُر بتو 

 وتجمُع الرْيطة رياطاً أيضاً، قال المتنخُل الهذلي: 

 ّ  ـبـاطِ الُوشاةُ اولو النّ  ويَن زغ كِ   تُعِرضـنَّ أَمـي َم ّعـنّـي فإما

ن   فَُحور    َ ِط وفي الّرياطِ  نَواعمِ   قد َهـوُت بـهـنَّ عـيِ   في المُرو 

تُ   َ  والشَطـاطِ  أنا في المخي لةِ  وإذ    بّن إذ َمـلـقـي َمـلـيحّ  هَو

 وِرياط : من األعالم، قال: 

  كاألق دُح المِراطِ  ذُؤالةُ   آل أبـي ِرياطِ  ُصبَّعلى

 ?? 

 زأط

: الّزئا  ُط: اللَّغُط العالي.ابُن َعباَد 
أط ِزئاطاً، وقد يترُك همزه. وقيل: الُجل ُجُل.  يقال: َزأَط يز 

 ?? 

 زبط

اً: إ بُِط َزب طاً وَزبِيط   ذا َصاَح.ابُن األعرابّي: الّزب ُط: صيلُح البطةّ البّطة. وقال الفّراُء: هو الّزبيُط، يقاُل: َزبَط: البَّط يز 
باِن نفخاً.-يكبالتحر  -والّزبطانةُ والسبطاَنةُ  مى فيه بالبنُُدق  وبالُحس   : مجرّى طويلَّ مثقوّب ير 

طى. مى فيها بِسهام  صغار  تنف ُخ نفخاً فال تكاُد تخ   وقال اللي ث: قناة جوفا ُء مضُروبةَ بالعقِب ير 
 ?? 

 زحلط

لوط: الّرجُل الخِسي س من سفلِة الناس.  ابن دريد: الّزح 
 ?? 

 زخرط

رطُ  خ   مَخاُط النع جِو، قال: وكذلك مخاُط اإلبل. -بالكسر  - الفّراُء: الزَّ
ِرّط: هرمةُ. ط: الجمُل المِسُن الهِرُم، وناقةّ زخ  ُرو  خ  : الزَّ  وقال ابن دريد 

ِري ُط: ضرّب من النّبت.  والّزخ 
يط   : الّزخر  ً -وقال ابن عباد  فها. -وبغير ياء  أيضا  من اإلبل والبقَر والشاِء: ما ساَل من أنو 

 ?? 

 زخلط



يُس؛ َذكرهُ في الخاء المع جمة. قال الصغانّي مّؤلف هذا الكتاب: هذا تَصحيف. والصواُب  : الّزخل وُط: الرجُل الخس  ابن عباد 
ضعِه.  بالحاء المهملةَ كما ذَكرته عن ابن دريد  في مو 

 ?? 

 زرط

 األزهري: سرَط اللقمة وزِرطها وَزردهاَ: إذا ابتلعها.
ان عنه وعن والسراُط والّزراُط:  الطريُق، وقرأ حمزة بن حبيب  في روايِة الفراء عنه وعن الكسائّي في رواية عبد هللا بن ذكو 

تَقيَم؛ بالّزاي الخالصِة الصافيِة من غير إشمام. نا الّزراط المس   عاصم  في روية مجالد بن سعيد  عنه اهد 
 ?? 

 زطط

 والزنجّي والروّم والرومّي، قال أبو النجم: الّزط: جيّل من النّاِس، الواحد زطّي؛ مثل الّزنجِ 

غط  ملطِ  ذاةُ   إحدى بنات الّزط جاريةّ    جهاز  مض 

ط: هذا الجيْل وليس بعربي  مْحٍض وقد تكلمْت به العرَب، وأنشَد:   وقال ابن دريٍد: الز 

  تميّم ُزطها واألساورِ  وجاءت    بّحـيي  وائل  ويلّـفـهـا فَجتنا

الليث: الّزط إعراُب "جّت" بالهنديِة وهم جيل من أه ل الهند  إليهم تنّسُب الثياُب الّزطية. قال الصغانّي مؤلف وقال األزهري قال 
خة  صّححها  " بالهنديِة فَصحيّح بفت ح الجيم وكذلك هو مضبوطاً في نس  هذا الكتاب: أماّ الليث فلم يقل  في كتابه هذا، وأماّ "جت 

رابه "َزّط" بفتح الّزاي.األزهري وعليها خطة بفتح  ال  جيم، فعلى هذا إع 
عوج -بضمتين-وقال ابن األعرابي: الّزطُط والثطط  توي الوجه ، واألذّط: الم  ضع  آخر: األّزط: المس  : الكَواسُج. وقال في مو 

 الفّك.
: زّط الذباُب: أي صوّت.  وقال ابن عباد 

 ?? 

 زلط

: الّزلُط: المشُي السَّريُع.  ابن عباد 
: الّزلنقطةُ ?بضمتيّن وسكوُن النون وضمَّ القاف زلنقط:  المرأةُ القصيرة. وربماّ قيل ذلك لذكِر الّرجُل أيضاً. -ابن دريد 
 ?? 

 زنط

: الّزناُط: الّزناط  دحموا.-بالكسر  -ابن دريد  ُم: إذا از   : مثُل الضغاِط والرخاَّم سَواء، وتزانَط القَو 
 ?? 

 زوط

: زواّط  ضَع. وزاوطي : -بالضمّ -ابن دريد  بلدةَ بين واسِط والبصرة وأبو َحن يفةَ النعمان بن ثابِت بن  -وربماّ قيل: زاوطةُ -مو 
طلي الكوفَي؛ رحمه هللا.  زو 

َدردوا.  وقال أبو عمرو: زوّطوا ودبلوا: إذا عظموا اللقَم واز 
 ?? 

 زهط



هري في الّزاي مع الهاء وفي ال ضّع، ذكره األز  هري: الّزهبوَط: مو  يه بالذال؛ وهو الّصواب، وقد األز  ذال، وفي كتاب سيب و 
تشهداً عليه بقول النابغِة الذّبياني.  ذكرتهُ في فصل  الذال من هذا الحرف  مس 

 ?? 

 زيط

ات تزيُط َزيطا ، وهاطت تهيط  هب طاً مثله،قال المتنخُل الهذلي يصف ماًء:   الّزياُط والهياط: أصو 

ش بجانبـيه   كأن لي َزياطِ  وغى  وغى الخمو  ب  أميم  أو    َرك 

ى: َذوي  هياِط.  ويرو 
 وزاط: أي صاَح.

ِه. : َزأَط وزاَط: بالهمز وترك   وقال ابن عباد 
 ?? 

 سبط

سّل غير جعد  ال حجنةَ فيه. وكان َشعَر ُرسوِل هللا -بالفتح  -وسب ط  -مثاُل كتف  -وسبِط  -بالتّحريك-َشعَر َسبَط   تر  -: أي ُمس 
اً وال سبطاً. وقد سبِط شعرهُ  -مصلى هللا عليه وسل طاص وسبوطةّ وسباطةَ  -بالضمُ -يسبُط سبطاً الّرجُل  -بالكسر  -ال جعد  سبو 
، قال:  م سباط   من قو 

عّ معدُ  هل َدك نز  ياً َذو   سبّط وجـعـدُ  وساقيانِ   يرو 

 ??آخُر قالت سلَْيمى: 

  السباَط إنهم مناتي ن   وال  أِحبَّ الـجـع ـدي ن   ال

 : إذا كان حسن القد  واالْستواِء، قال: -مثال فخٍذ وفخذٍ - سبْط الجسِم وسبِط الجسِم ورجل  

 لـواءُ  بين الّرجالِ  عِمامتهُ   به سبط  العظام كأنَّما فجاَءت  

 وسبطةُ بن المنذِر الّسل يحّي كان يلي جبايةَ بني َسل يح .
: السبُط: ا-بالتحريكِ -والسبُط  : من : نَب ّت، وقال أبو عبيد  لنصّي ماداَم رطباً فإذا يبَس فهو الحلّي، وقال الّدينوري: قال أبو زياد 

ّق؛ الشجر  السبُط ومنبتهُ الّرماُل؛ سلُّب طواّل في السماِء دقاق العي داِن تأكله الغنّم واإلبُل ويحتشه الناُس فَيب يعونهَ على الطر
ِر الك كة؛ وله وَرًق دقاِق على قد  ل قال ذو الرمةّ: وليس له زهرة والشو   ّراث أوّل ما يخرُج الكّراُث. وفي تصداَق مناَبتِه من الّرم 

 ظبيةً أف ضى بها لبَـبُ  كأنها  الحيد  واللبّاُت واضـحةَ  بّراقةُ 

باُط والهَدبُ  على  النهاّر وبين اللّيل  من َعقد   بين   جوانبه األس 

ً -والبسط  ؛ بمنزلة الثغام، ولذلك قال إبراهيم بن علي بن محمد بن سلَمة بن عامِر : مماّ إذا جّف ابيض  وأشبهَ الّشي ب-أيضا
مةَ:   بن هر 

يلِ  شواةَ   شمطاً تخّصبه المـنـايا رأت     الّرأس كالّسبِط المح 

برني أعرابّي من عنزةَ قال: الس بُط نباتهُ قال: وَزَعم بعُض الرواةِ أن أن العَرَب تقوُل: الصلياُن خبُز اإلبِل والسبُط، قال وأخ 
ِر ال يخرُج من أكمتِه إالّ بالدُق، والناُس يس تخرجونِه ويأُكلونهَ خبزا وطب    خاً.نباُت الدخِن الكباِر دوَن الذِرة وله حَب كحُب البز 

 وقال غيره: أرّض مس بطة: كثيرةُ السبِط.
بةّ بالعقَِب يرمى  فيها بسهام   فاُء مضرو   صغار  تنفُخ نفخاً فال تكاُد تخطي.وقال الل يُث: السبطانةَ: قناةُ جو 

ّم للحّمى، قال المتنّخُل الهذلّي: -مثالُ -وسباِط   : اس 

تُ   تملهُم سـبـاطِ  كأنهمُ   بقتية  بيض  خفاف   أجز 

خي : إذا ُحّم، وذلك أنَّ اإلنسان يسبط إذا أخذته  أي يتمدُد ويس-على ما لم يُسّم فاعله-ويقال: سباِط حمًى نافّض، يقال: سبَِط  ت ر 
ُم شهر  من الّشهور بالّرِومية ، ذكر ذلك أبو عمر الّزاهد في يالقوتِه الجل عَِم -بالسيّن والشين وبالضّم فيهما-وسباُط وشباُط  : اس 

رُف. بخةُ يص  َرُف وال مَمط   وقال: يص 
قوم  فباَل قائماً وتوضأ ومسَح على  أتى سباطة -صلّى هللا عليه وسلّم-والبساطة: الكناسةُ، وروى المغيرةُ بن شع بة: أن النبّي 



ناصيته وخفيه ، وإنما باَل قائماً لجرح  كان بمأبضه. وهي الكناسة التي تطرَح كّل يوم  بأفنيِة البيوِت فَتكثُر: من: سبَط عليه 
 العطاَء: إذا تابعه وأكثره.

ا طريّق،والجمُع: سوابيُط وساباطاتّ  : هو والّساباُط: سق يفَةً بين حائطي ِن تحته  ، وفي المثِل: أفاَرُغ من حجام ساباَط، قال األصمعيُّ
، قال:   ساباُط كس رى بالمَدائن: وهو بالعجميةَ بالس  أباد 

،من الموت  ربهُ  وبالسُ  ُم رجل    حتّى مات وهو محزَرقُ  بساباطَ   اس 

وى: "محرزق"، يذكر النعم يّةَ بساباط"، وير  بَح لم يمنع ه كي ّد وح  ى: "فأص  اَن بن المنذِر وكان أبرِوي ز حبسهَ بساباط ثّم ألقاه ويرو 
 تحت أرجِل الفيلِة.

لى َوق ِت وَحّجاُم ساباَط: كان حّجاماً ُمالِزماً ساباَط المدائِن؛ فإذا ّمر به جنّد قد ضرب عليهم البع ُث حَجمهم نَسي ئةً بِدانق  واحد  إ
لهم، وكان مَع ذلك يمّر عليه األسبوعُ واألسبوع جمها ليرّي الناَس أنه غيُر قُفو  نو منه أحّد، فَع ند ذلك كان يخرُج أّمة فَيح  اِن وال يد 

َف دمهاَ فماتت  فجاَءةُ، فصاَر مثالً، قال:   فارغ  ولئالّ يقرعَ بالبطالِة، فما زاّل ذلك َدأبه حتى أنز 

بخهُ    من َحجاِم ساباطِ  أف َرغُ   قف ًر وطباخـهُ  َمط 

ناه عن ذلم. وقيل: انه حجَم ِكس رى : ألنه أغ   أبرويَز مّرةً في َسفِره ولم يعد 
 وساباُط: بلي َدة بما وراَء النهِر.

باِط، وهم َولُد الَولِد. : واحُد األس   والسبط 
يُن  بّاُط في بنَي إسحاق: بمن -صلّى هللا عليه وسلّم-: ِسب طا َرسول هللا -رضَي هللا عنهما-والحسُن والحس  زلة وقال األزهري: األس 

ا بذلك ليفَصَل بين أوالِدهما. قال: ومعنى  القبيلِة مع نى الجماعِة، يقال -صلواُت هللا عليهما-القبائل في بنَي إسماعيل  ، يقال: سمو 
لُها واحّد كأّن الوالدَ  : قبيلةّ، ويقال لكل جمع من آباء  َشتّى: قبيّل وهو شجرةَ لها أغ صان كثيرةُ وأص   لكل جماعة  من أب  وألم 

 بمنزلِة الّشجرة واألوالد بمنزلة أُغصانهِا.
باط. قال -صلى هللا عليه وسلم-وفي حديث النبي:  ؛ أحّب هللا من  أحب حسي ناً، حسيّن سبّط من األس  : حسيّن  منّي وأنا من ُحسي ن 

الد. باُط فقال:هم خاصةُ األو  رابّي عن األس  رابّي عن األع   أبو بكر: أي األع 
باُط من بن باطاً أمماّ( فإنما أنث ألنه أراَد اثنتي واألس  ي إسرائيل كالقبائل من العرب. وقوله تعالى: )وقطع ناهم اث نتي  عشرةَ أس 

ير ولكنه بدّل من اثنتي عشرة، ألن التفسير ال يكوُن إالّ واحداً  بر أّن الفارق أسب اّط، وليس األسباُط بتفس  عشرةَ فرقةً،ثم أخ 
راً كقولك: اثنا عشر  درهماً وال يجوز دراهم. منكو 

: غلَط العجاج أو روبة فقال:   وقال ابن دريد 

 رجــــالً، أرادَ   سبط من األسباط كأنه

 وهذا غلط. قال الصغاني مؤلُف هذا الكتاب: لرؤبة أْرجوزة أولها: 

 حـلـت  بـذي أَراطِ  سع دية  لعينـي  غـزل  مـياطِ  ُشبَّت  

جـوزةّ أولـهـا وللعّجاج  بـعـيدةِ الـنـياطِ  ـدة  وبل    أر 

هولة       تغ تاُل َخطَو الخاطي مج 

 والمَشطوُر الذي شّك ابن دريد  في قائلِه من هذه األرجوزة.
الً. ف: إذا كان َسه   ورجّل سبِط بالمعار 

 وقال شمر: مطر سبّط: أي متدارك سّح، وسباطته: سعته وكثرتهُ، قال القطامّي: 

ناق السيولِ  َصافت    يبلُ  باكر  سبط  أو رائح   من  به تعمُج أع 

مَع الكفيِن قيل: إنهَ لسبُط الكفيِن.  أراَد بالسبِط: المطَر الواسَع الكثيَر. وإذا كان الرجُل س 
بَط: أَطرَق وسكَن. -صلوات هللا عليهما-وسب َسطيةُ: بلّد من نواحي فلسطين من أعماِل نابلس فيه قبُر زكرياَء ويحيى   وأس 

بطاً: أي مدلياً رأسَك كالمهتّم مست رخَي البدِن.وأَسبط في نوَ  ِر: تغابي وقولهم: مالي أراك َمس  بَط عن االم   مِه: َغّمض وأس 

، ومنه حَديث عائشة  بَط: أي امت ّد وان بسَط من الضرب  هِا -رضي هللا عنها-وأس  : أنها كانت تضّرُب اليَتيم يكون في حجر 
ه األر بطاً: أي ملقى ال يتحرُك وال يتكلُم، قال: حتّى يسبِط: أي يمتّد على َوج  تهُ ُمس  لُت على المريِض فترك   ِض. يقال: َدخ 

 أس بطت  وأيما إسباطِ  قد  لبِثَت  من لذّضِة الخالَطِ  قد

ض. يلة مدت  نفسها على األر   يع ني امرأةً أتيت  فلما ذاقَِت العس 
بيُط في النّاقِة كالرحاَع. ويقاُل أيضاً: سبطت   تَبي َن  والتس  : يقال للنّاقِة إذا ألقت  ولدها قبَل أن يس  . وقال أبو َزيد  قَطت  النع جةُ: إذا أس 

، وكذلك قاله األصمعي.  خل قُه: قد سبطت 
كيُب يدّل على امت داِد الش يِء.  والتر 

 ?? 



 سجلط

 اللي ث: السجالُط: الياسميُن. وقال الدينوري: زعم بعض الرواة أن السجالَّط الياسمون.
لّياً. وقال الفّراء: السجالّط:  لّي: سجالطي. وقال ابن األعرابّي: خّز سجالطّي: إذا كان كح  وقال أبو عمرو: يقال للَكساِء الكح 
َد  شيَء من صوف  تلق يه المرأةُ على هود جها. وقال غيرهُ: هو ثياب كتاّن  موشيةً كأن وشيه خاتّم، وهو زعموا بالّرومية. وأنش 

 : -رضي هللا عنه-بن ثور  األزهري لحم  

ن ً  تخير  جواناً مـهـذّبـا   سجالَّط العِراِق المختما وإّما  إما أر 

، قال: وذكروا عن األصمعي أنه قال: هو  : هو النمط يطرُح علىالهود ج؛ وهو في بعض اللغات: الياسمون  وقال ابن دريد 
ميّة عن نمِط  . وقال بعضهم: فارسًي معرّب، وقال: سألُت َعجُوزاً عندنا رو  فقلُت: ما تسمون هذا؟ فقالت  سجالّطس 

َد: -بزيادةَ النون  -الّسن جالَط  مران، وأنس  ّب من الّرياحين، والضَّو  ّع، ويقال: َضر   : موض 

مرانَ  أحبّ  بَ   الكرائَن والّضو    العتيقِة بالسن جالطِ  وشر 

 ?? 

 سحط

ُط والّذب ح الوحّي السريُع، والشاةُ  حُط والشح  رَج لهم شاةً فَسحطوها، وقد كتب الس  حوطة، ومنه الحديث: فأخ  سحيّط ومس 
 الحديُث بتمامِه في تركيِب ع ز ب. والمس حط: الحل ق والمذَبُح، وأنشَد األصمعي: 

  له مثل الشجى في مس حطه كن تُ   من غير شيء  مس خطـهِ  وساخط  

: الس حط: الغصُص، يقال: أكَل طعاماً فَسح طه: أي أشرقه. قال الصغلني مؤلُف هذا الكتاب: في هذا الكالم وقال ابن دريد 
، والثاني-َغلطاِن: أحدهما  اُص؛ ولو كان الغصَص لما تعدّى إلى مفعول  ط اإلَغص  أّن صوابهّ: "أي أغصه" ألّن  -أّن السح 

تعمُل في الطعام. وقال وجدُت القصيدة التي منها هذا البيُت في ديواني  أشعار كم  الخضرّي الشرق ال يس  هما، ويروى للح 
 أيضاً: 

رجّ   اللعاعُ من الحوذاِن يس حطها كادَ   َخناطـيلُ  بين لحييها   ورج 

طة: حصّن في جبال صنعاَء.  وسح 
بالشين المع جمة، قال: وشيحاُط: قارةً أو قنة؛ وقال مرة:  -مثاُل قيفال: واد  وقال األصمعي هو شيحاط-وقال أبو عمرو: س جاط 

ى قول تميم بن أبي بن مقيِل: أرّض. وبا  لوجهين يرو 

  المراضيُع في أعنا قها َخضعُ  أم س  بن ت آِل شهاب  هل  عل ـمـت إذا يا

عِ سي حاط ضاحي من  أتـُم أيسـاري بـــذي أود   أنـي  لـي طـهِ  فر 

 قرعُ 

: القدُح. واللي ُط: اللوُن، وقرع : ال لِحاَء عليه.  ذو أود 
 ُط من الشراِب كله: الممزوُج.وقال المفضُل: المسحو

 وسحطوا سخلهُم: إذا أرسلوه مع أمه.
: أهُل اليمِن يقولوَن: أنَسَحَط الشيُء من يدي: إذا أملس فَسقََط. ولغة  يمانية : أنَسَحَط عن النحلِة وغيرها: إذا تدلى  وقال ابن دريد 

 عنها حتى ينزَل إلى األرض ال يمسكها بيده.
 ?? 

 سخط

ُط  َخُط: أي غضَب، وأنشد  -بالتحريك-والسَخُط  -ُل َخلِق وُخلُق  مثا-الُسخ  َخُط: خالُف الرضى، تقول منه: َسِخَط يَس  والَمس 
 األصمعي: 



  من ذي يَِدِه بُِسُخِطه   أعطي تُ 

 وقال رؤبة: 

َخطِ  منفتحِ   غضباَن من التـعـيِط بكل   الشجِر أبي الَمس 

: المسخوُط: المكروه.  وقال ابن دريد 
 َخَطهُ: أي أغَضبه، قال العجاُج يصُف ثوراً: وأس

  َكر ساِخَط األسخاطِ  ثمتَ 

 وتََسّخَط:: تَغَضَب.
 وتََسخَط الشيء: أي تكرههَ.

: إذا استقلته ولم يقع منه موقعاً.  وتََسخَط فاُلن  َعَطاَء فاُلن 
 والتركيُب يدُل على خالِف الرضى.

 ?? 

 سربط

بََطة   : بِطي َخة  ُمَسر  بَِطت  ُطوالً.ابن عباد   : دقيقة  طويلة  قد ُسر 
 ?? 

 سرط

. والمسرُط: -مثاُل كتبتهُ كتبُه-أي بَلعتهُ، وفيه لُغة  أخرى وهي: سَرطتُه أسُرُطه  -مثاُل بِلعتهُ أبلعهُ -َسِرطُت الشيء أسرطهُ 
 الحلُق، وأنشَد األصمعي: 

فُـِطة كأن ً   ُغصَن َسام  أو ُعـر    بِشوِكِه في مسرطهِ  معُترضا

، وقيل: هو الذي يستَرُط كل شيء  أي يلتهمهُ، قال المتنخُل الهذلي يصُف سيفاً:  : قاطع   وسيف  ُسراط  وُسراطي 

  العظَم ساقُط ُسراطي يتُر  الملحِ ضربتهُ هبـير   َكلونِ 

، نسبه إلى السرِط وخفف ياءه للقافية، وقال ابن حبيَب: أراد ُسراطي  يسترُط كل  شيء  يذهُب سريعاً في والمعنى: ُسراطي 
 اللحم.

 وفَرس  ُسراطُي الجريِ: كأنه يسترُط الجري َسرطاً، وقيل: كأنه يسترُط العدو أي يلتهمه.
وفي المثِل: األخذُ ُسريطى والقضاُء ُضريطى، ويروى: األخذُ سريط والقضاُء ُضريط  حكاهما يعقوب ويروى: األخذ سريطى 

ويروى: األخذُ  -بتخفيف الرائين وبالمد-روى: األخذُ ُسريطاُء والقضاُء ُضريطاُء . وي-بوزِن ِخصيصى-والقضاُء ِضريطى 
 والقضاُء ليلن  أي يسترُط ما يأخذُ من الدين فإذا تقاضاه صاحبهُ أضرَط به. -ويروى: سلجان  -سرطان  

: أي يسترُط الجري كالسراطي.  وفرس  سرطان 
 والسَرطاُن: من دواب الماِء.

 في السماء.والسرطاُن: برج  
 والسرطاُن: داء  في رسغِ الدابة يأخذُ فيه فييبسه حتى يقلَب حافره.

 والسرطاُن: داء  يعتري اإلنسان في حلقه: دموي: مثُل الدبيلِة.
راُط  َراُط والسسَِّرط  ة : هو الفالوذ. وقال األزهري: أما بالكسر فهي لغة جيد-بفتح السين والراء وكسرهما-وقال الليث: السََّرط 

، وأما بالفتح فال أعرف له نظيراً.  لها نظائر مثل ِحِلب الب وِسِجالط 
راُط، فكررت فيه الراء والطاء تبليغاَ في وصفه واستلذاذ آكله إياه إذا َسِرَطه وأساَغه في حلقه. ويقال للرج ل وقيل للفالُوذُ: ِسِرط 

اُط.  إذا كان سريع األكِل: ِمسَرُط وَسرَّ
َراُط: الطريق، وقال األزهري: قول هللا عز وجل: )اهِدنا الصَّراَط المستَقيم( كتب بالصاد وأصله والسََّراُط والُصَرا ُط والزَّ

 السين، ومعناه ثبتنا على المنهاج الواضح، قال جرير يمدح هشام بن عبد الملك: 

تَقيمِ  إذا  المؤمنيَن على ِسَراط   أميرُ  َوجَّ الموارُد ُمس    اع 

ان بعد السين طاء أو قاف أو غين أو خاء فان تلك السين تقلب صاداً، قال: ونَفَر  من بَعَن بَِر يصيرون السين إذا قال الفراء: إذا ك
كانت مقدمة ثم جاءت طاء أو قاف أو غين أو خاء صاداً، وذلك أن الطاء حرف تضع فيه لسانك على حنكك فينطبق به 



فوها ليكون المخرج واحداً كما استخفوا اإلدغام، فمن ذلك قولهم: الصوت فقلبت السين صاداً وصوتها صوت الطاء واستخ
ةُ العرب تجعلها سيناً. َراط، قال وهي بالصاد لغةُ قريش األدنين التي جاء بها الكتاب، قال: وعامَّ  السََّراُط والصَّ

ةَ لكثرة سلوكهم  الِحبه، وقرأ رويس: اهدنا السََّراَط؛ وقال غيره: إنما قيل للطريق الواضح: ِسَراط ؛ ألنه كأنه يسترُط المارَّ
 بالسين، وقال بعضهم: ُسمي ِسراطاً ألن الذاهب فيه يغيب غيبةَ الطعام المستَرط.

 وقال ابن دريد: السَُّري طاُء: َحَساء شبيه بالخزيرةِ أو نحوها.
ِطي ُط: العظيم اللَّقِم.  قال: والسَّر 

ِرط  وُسَرَطةُ   وُسَرط  ُمَرط : أي سريع االستراط واستََرَطه: أي ابتلعه، قال ُروبةُ:  -ال تؤدة  مث-وقال ابن عباد: رجل ُسَرط 

غي   ُرؤوَس النّاس واستراطي. َمض 

وفي المثل: ال تكن حلواً فتُستَرَط وال ُمراً فتعفى، من قولهم: أعقبت الشيء: إذا أزلته من فيك لمرارته، كما يقال: أشكيت 
من أعقى الشيء: إذا مرارته كأنه صار بحيث يعقى أي يكره،  -بكسر القاف-ويروى: "فَتُع ِقي" الرجل: إذا أزلته عما يشكوه. 

 يقال: عقي يعقي: إذا كره، يضرب في األمر بالتوسط.
 وكذلك التسرط، وأنشد األصمعي: 

طـه   كأنَّما َمي مـن تَـَسـرُّ ره أو في َمن َشطه   إياه  لَح    في الَمك 

نـه َعبِي ثَةُ   بَطـه  ِعرضي أوان مع   وعب ِطه  وأِقـِطـه من َسم 

 الَمْعبُط: العبط وهو شق الجلد، وقال إبراهيم بن علي بن محمد بن سلمه بن عامر بن هرمة: 

تُه يَد عو لَةَ الُمتَسرطِ  َجَزرَ   علي ولو هلَكُت تَرك    العَُدوَّ وأك 

 والتركيب يدل على غيبة في مر وذهاب.
  سرقسط: 

ً -: بلدة من بالد األندلس تتصل أعمالها بأعمال تطيلة. وسرقسط -لتحريكبا-َسَرقُسَطةُ  : بليد من نواحي خوارزم، عن -أيضا
 العمراني الخوارزمي.

 ?? 

 سرمط

َمُط: الطويل من االبل وأنشد:   اللَّي ُث: السَّرو 

يَسَ  َمط أع  طم َسرو    َسام  َسر 

 يصف زق خمر اشتري جزافاً:  -عنهرضي هللا -وقال غيره: الطويل من كل شيء، قال لبيد 

تزف   ن  كأنَّ ِخـفَـاءه وُمج  َمط محقب قرا  َجو    َحبَشي بالسَّرو 

مُط: جل ُد ضائنة يجعل الزق فيه.  قيل: السَّرو 
 وقال بعضهم: كل خفاء يلف فيه شيء فهو سرومط.

 وقال ابن دريد: السرمط والسرمطيط والسرامط والمسرمط: الطويل.
 لشعر: إذا قل وخف.قال: وتسرمط ا

 ?? 

 سطط

 ابن األعرابي: األسطُّ: الطويل الرجلين.
 : الظلمة. والسطط: الجائرون.-بضمتين-قال: والُسُطط 

 ?? 

 سعط



ط: الدَّواُء الذي يصُب في األن ِف، ومنه حَديُث النبي  ُط والح-صلّى هللا عليه وسلّم-الُسو  ُد والسعُو  جامة : َخي ُر ما تَداويتُم به اللَُّدو 
 والمشّي. وكذلك السعاُط.

عُط  ُهِن -بالّضم-والمس  حلِة والمد  ط، وهو أحَد ما جاَء بالضّم مماّ يعت مُل به: كالمن خِل والمُدُق والمك  : اإلناُء الذي يجعُل فيه السعُو 
، ألنه أَداةّ، َط، على مفعل  عَط: الذي يجعُل فيه السعُو  عُط أصُل ِبنائه. والمنصِل للسَّي ف. وقال اللّيُث: المس   والمس 

 والسَّيع ط: ُدِرد ي الخمِر، قال: 

بكرّ  وطواَلُ  ِربت    القُروِن في مس    بالسعيِط والسيابِ  أش 

َل. . وقال ابن السُكيت: ويكون من الخرد  ء  ِر وغيرها من كّل شي  : الّسع يط: الّريُح من الخم   وقال أبو عبي د 
 : العرُق.-والّسيع ط ?أيضاً 

ِك وقال الفرّ   : ريحهُ.-بالضمّ -اُء: سعَاُط المس 
ً -والسعّاط  ط، قال رّوبةُ: -أيضا  : الُسو 

  من جيد  ِرئ م  عاَطِ  سالفةً   بيّن العق ِد واألق ـراط كأن

   الّسعاطِ  المنام طيبِ  بع دَ 

عاَط". وى: "الّسعاط" و"األس   وير 
 وقال آخُر: 

ضية   طيبة السعَاط َحم 

عَطته النبي وسعطُت الّرجّل س عطاً  وى:  -: َعالم تد غرَن أوالدكن-صلّى هللا عليه وسلّم-وأس  ؛ -َعالم تعَذين  أوالدكّن بالّدغر-وير 
جَرته  ولخوته ولخ عط من العذ رةِ ويلّد من ذاةِ الجن ِب. وكذلك وجرتهَ وأو  : يس  بعة أشفية  يتهُ عل يكن بهذا العود  الهندّي فإّن فيه س 

 وألخييتهُ وأنشع ته.
عَاطة واحدةً، قال العَ و عطته سعطةّ واحدةً وإس  َح: أي طع نته في أن فه. قال: وتقوُل: أس  عَطته الّرم   ّجاُج: قال الليُث: يقال طع نتهُ فأس 

عَاطِ  والخطمِ  قِن األس    عند مح 

اً: إذا بالغَت في إف هامِه وتكريِر ماتعلمه عليه. عَطته علم   ويقال: أس 
جُل: جعلَ  تعط الرَّ . واس   في أن فه السعُوط 

 ?? 

 سفط

سبهُ عن -بالتحريك-السفُط  َ  عن األصمعّي أح  برناَ أبو حاتم  : السفط َعربّي مع روف. أخ  فاِط. وقال ابن دريد  : واحد األس 
نا يزيُد ابن عمرو الغنوي عن رجاله قال: مّر أع رابّي بالنبي  فن فقال:  -صلّى هللا عليه وسلّم-يونس، وأخبر   وهو يد 

ً  من  جعَل تم رسول هللا في َسفط   أالّ  َدا مل بسا  ذَهبا األلوةِ أص 

لُوا إلى أّم ولده:  -رضي هللا عنه-انه قال: لما قتل النعمان بن عمرو بن مقرن   -رضي هللا عنه-وعن مع قل بن يسار المُزني  أرس 
: سفط فيه كتاب، فجاءت  به ففتحوه فإذا فيه: ف  إن  قيَل النعمان ففالن.هل عهَد إليك النعمان؟ قالت 

ئيِن جوهراً. وقد كتَب الحديُث بتمامِه في تركيِب ن ث د.-رضي هللا عنه-وفي حديث عمر  ين مملُو   : فأصابوا سفط 
 : متاعُ البيت  كاألثاِث.-بالضمّ -قال: والُسفاطة 

لجل ُد الذي عليه الفل وس.وسفطُت السمكةَ ،وهو ا-بالتحريك-قال: وفي بعض اللّغات يسمى القشُر الذي على جل ِد الّسمِك: سفطاً 
 أس فطها سف طاً: إذا قشرت  ذلك عنها.

َر. ي: قريةّ بصعيِد مص   وسف ط أبي جرج 
 وسفط العرفاِء: قريةّ غربي نيِل مصِر.

. ِر: قرية بأسفل مصر   وسفط  القدو 
: السخي الطيُب النفِس، قال:   والسفيط 

ـيطِ يأت حزن بل    تُرجين مـن األِريط ماذا  يك بالبـط 

م  وال سف يطِ  ليس     بذي حز 

 سفاطة. ونفسه سْفيطة بكذا. -بالضم  -وقد سفُط 



مي  فيُط عنده عربّي ال ُرو  فنِّط، فاالس  تقاُق األس  فط نفسه  عنَك: أي ما أطيبها. قال: ومنه اش  وقال ابن األعرابي: يقال ما أس 
كيَب. في -إن  شاء هللا تعالى-أع رَب، وسيأتي بيانهُ   التُركيب الذي يلي هذا التر 

لحه والطه، وأنشَد:  ف يطاً: إذا شرفهّ وأص   وقال أبو عمرو: يقال سفط فالن حوضه تَس 

ض ذو قد سفُطا حتّى  َ اً   رأيُت الحَو طـا من الماء َهواءً  قفر   أمر 

: رجّل مَسفط الّراس: أي يشبه رأس  ه السفَط.أراد بالهواِء: الفارَغ من الماء وقال ابن عباد 
 واألستفاُط: االشتفاف؛ وهو أن تاتي عليه شرباً.

. ، وما في بابه ما يعوُل عليه، وذكَر الّسف يط وقال: ليس هذا بشيء  : السيُن والفاُء والطاء ليس بشيء   وقال ابن فارس 
 ?? 

 سفنط

رسية، والقوُل ما قاله األصمعي، األصمعّي: اإلسفنط: ضرّب من األشربِة، وقيل: هي الخمَر بالرومية، وقال غيره: بالفا
الً، قال األعشى يصف الريَق:   والكلمةُ إذا لم تكن عربيةّ جعلت حروفها كلها أص 

جة بـمـاء  زاللِ  فنط    الخمَر العتيق من االس   وكأنّ  و   ممز 

ري خالَل شوك  السيالِ  مِ   األعراُب في سنِة النو   باكَرتها   فتج 

راُب: جمُع غرِب السنّ   .األغ 
تقاقاً. وقيل: سمي بذلك ألّن األواني والّدناَن أي  فنط، وهو عند ابن األع رابي عربي؛ حيث جعَل له اش  وقد تفتح الفاُء من اإلس 

تهاُ.  تشربت  أكثرها فبقيَت صفو 
 ?? 

 سقط

قطاً   . وهذا الفعُل مسقطةُ لإلنسان من أعين الناس.-بفتح  القاف-سقط الشيُء من يدي سقوطاً ومس 
قُط وال ً -مس  قط الرأِس أي حيُث ولُط. وغيرهُ يكسِر القاف.-أيضا  عن األصمعّي: َمس 

قَُط  ً -ومس  .-أيضا  : قريةَ على ساحِل بحِر فارَس مّما يلي بّر اليمَن، وهو معرُب مَشكت 
قَط  ً -ومس   : رستاَّق بساحِل بحِر الخزِر.-أيضا

ِل: في طَريق البصرةَ بينهاَ وبيَن الن م  قَط الرَّ  باج.ومس 
: أي حيُث سقَط. قِط النجم   ويقاُل: أنا في َمس 

: منقَطعه، وأنشَد األصمعّي. ء  قَط كل شي   ومس 

َسـطـهِ  ومنهل   قطهِ  من  من الفال في أو    ذا وها ذاك وذا في مس 

 وقال الخليل: يقال سقَط الولُد من بطِن أمه، وال يقال:وقَع.
تعالى: )ولما ُسِقَط في أيديهم(، وقرأ طاووس: )ولما َسقََط( بفتح  الّسين كأنه أصمَر وِسقط في يديه : أي نَدم وتحيِر، وقال هللا 

، وال يقال سقطُت كما ال يقال رغبُت، إنما يقال رغُب  الندَم، وإنما قيل: "سقَط" على ما لم يسّم فاعلهُ؛ كما يقال رغَب في فالن 
ُل الشيِء من أعلى  في ّ، وال سقط فالّن في يدِه بمعنى ندِم، وهذا نظَم لم يسَمع  قبل القرآن وال عَرفته العَرب. واألصُل فيه نزو 

قَط، وذكَر اليَد أل ، ثم اتسَع فيه فقيَل للخطأ من الكالم: سقَط؛ ألنهم شبهوه بما ال يحتاُج إليه فيس  ّن إلى أسفل ووقوعهُ على األرض 
بح يقلب كفيه  على ما أن فَق فيها( وكقوله  عّز وجّل: )ويوم يعّض يحدث في القلِب وأثرهُ يظهُر في اليِد؛ كقوله تعالى: )فأص  

ه؛ كقولِه تعالى: )ذلك بما قدمت  يداَك(.  الظالم على يديه( ألن اليد هي الجارحة العظمى فربماّ يسنّد إليها ما لم تباشر 
اقطة: اللّئيم في حسبهَ ونفسِه، وقوّم سقطى وُسقاّط وِسقاّط كنائم   .والّساقُط والس    ونَيام 

 : ِل وِسقطهُ وُسقطهُ: منقطعهُ، قال امرؤ القيس   وسقُط الّرم 

وملِ  بِسقطَ   نَبك  من ِذك رى حبيب  ومنزلِ  قفا   اللوى بين الّدخوِل فَح 

، ومنه حديُث النبّي  قَط قبل تمامِه؛ فيه ثالُث لغات  ليراغُم ربه إن  : إّن الّسقّط -صلّى هللا عليه وسلّم-وكذلك سقَط الولَد: للّذي يس 
بنطئاً على باِب الجن خَل أبويِه النّاَر فَيجرهما بسررِه حتّى يدخلهاّ الجنةَ، أي يغاضبهُ. وفي حديثِه اآلخر: يظَل الّسقط  مح  ة، أد 
لي أفانيَن، وهي  ا جرداً مكّحل ين أو  كه. وفي حديثه اآلخر: يحشر مابين السقط إلى الشيخ  الفاني مرد  الخصُل يروى بالهمز وتر 

 من الشعَر.
، قال الفّراُء: سقُط النّاِر يذكّر ويؤنث، قال ذو الّرمة:  ح، فيه ثالُث لغات  قَط منها عند القد   وكذلك سقُط النّار: لما يس 



ُت صاحبي وسقط   قـعـهـا أباها  كعيِن الديِك عاَور   وكـرَ  وهيأنا لمو 

اعي:   وسقطا الظْليم: جناحاه، قال الر 

 مع تكـرِ  نعامة ذي سقطينِ  عنه  اَء الصب ُح وان كشفتَ إذا ما أض حتّى

  ويرْوى: منشمِر. وقال آخر: 

  من كنفي ظليم  جافلِ  سقطانِ   مذكرة كأّن عفـاءهـا عنس

 وسقطا  اللّيال: رواقاه.
 وسقط الّسحاب: حيُث يرى طرفه كأنه ساقَط على األرض  في ناحيِة األفِق. وكذلك سقَط الخباِء.

.-بالتحريك-والسقّط   : الخطأ في الكتابِة والحساِب، يقال: تكلَم بكالم  فما سقَط بحرف 
 ً : أنه كان يغدو فال يمر -رضي هللا عنهما-: رديُء المتاعَ. والسقاط والسقطّي: بائعه، ومنه حديث ابن عمر -والسقَط ?أيضا

ً -والجل سِة من "الركوبو" الجل وس: والسقاط بسقاِط وال صاحِب بيعة  إالّ َسلّم عليه. البيع ة من البيعِ كالّركبِة  : السيُف الذي -أيضا
، قال المتنخُل الهذلي يصف سي فاً:  قَط من وراِء الضريبة يقطعها حتى يجوز إلى األرض   يس 

بتهُ هبـيرِ  كل ونِ    العظَم سقاط سراطي يبرّ   المل حِ ضر 

 والسقطةُ: العثرة.
 والسقطة: الثل ج والجليُد، قال: 

 سقط  وندًى مـخـضـلّ  ذاةِ   يا مـّي ذاةِ طـــلّ  لة  ولـي

    السرى فيها كطعِم الخل طعمُ 

 والمرأةُ السقي طة: الدنيئةُ.
: سقاطة كل شيء    : رذالتهُ.-بالضم-وقال ابن دريد 

، قا ِل: ما سقَط منه. وسقاُط كّل شيء  وسقاطتهُ: ما سقَط منه. وقيل: السقاّط جمُع سقاطة   ل المتنّخُل الهذلّي: وسقاُط النخ 

جُف النكباُء ترمي   إذا  السقاطِ  الحّي بالورقَ  بيوتَ   ما الحر 

. : جمع ساقط  ى: "الّسقاِط" بالكسر   ويرو 
.  ويقال: سقّط وسقاّط كطوي ل  وطوال 

: تتساّب بها، -ويقال: ساقطةَ النعل-وساقطةَ  ضّع.وتقوُل العرَب: فالّن ساقط ابُن ماقِط ابِن القط  فالساَقُط عبد  الماقِط والماقَط : مو 
 عبّد الآلقِط والآلقُط عبّد معتّق.

مّر بتمرة  مسق وطة  مثل قولِه تعالى: )كان وعده مأتيّاً(. أي آتياً،  -صلّى هللا عليه وسلّم-أّن النبي  -رضي هللا عنه-وعن أنس 
تها، ويمكن أن يكون من اإلسقاط مثل وقيل: مسقوطة بمعنى النسب؛ أي ذاة سقوط  كجارية  مغنوجة  أي ذاةِ غنج   ؛ وال يقال: غنَج 

 أحمهّ هللا فهو محموّم.
قط في يديه  مكان سقط في يديه. وقال أبو عمرو: ال يقال أسقَط باأللِف على  َء من يدي، وجوز األخفش: أس  ويقال: أس قطت الشي 

م فاعله، وأحمُد بن يحيى مثله.  ما لم يس 
 أل قت ولدها. وأسقطت النّاقة وغيرها: إذا

، قال: وهو كما تقول: دخلُت به  فاً؛ عن يعقوب، كما يقال: ما سقط بحرف  وأس قط؛ في كالمه: من السقط يقال: ما أسقط حر 
رجته وعلوت به وأعليته. ُت به وأخ  خلته وخرج   وأد 

 وساقطه: أي أس قطه، قال ضابيُء بن الحارِث البرجمّي: 

وال اطسق  عنه روقةُ ضارياتـهـاِ  يساقطَ  َل أخ    حديِد القي ِن أخو 

 والسقاط: العثرةُ والزلة كالسقطة، قال سويُد ابن أبى كاهٍل اليشكري  

مـا كيف   في األِس بياّض وصلَع   الحَ   يرجون سقاطي بعد 

. ترخاُء العدو   والسقاط في الفرس: اس 
 كُت، قال الفرزدق؛ وسقاط الحديث: أن  يتحدّث الواحُد وينّصَت اآلخر فإذا سكت تحدث الّسا

ارُ  جنى  هّن ساقطَن الحديث كأنه إذا  كرم   النحِل أو أبك 

، أي يساقط -رضي هللا عنهما-: )يُساقط  عليِك رطباً جنيا" وكذلك قرأ ابن عباس  -صلّى هللا عليه وسلّم-تُقطّف وقرأ النبّي 
" بالتاء، وقال ثعلبة بن  ، وقرأ حفّض: " تساقط   صغير بن خّزاعي يصُف ظليماً: هللا عليك، أي يسقط 

  النجاِء سقاط لي ف اآلبرِ  مرّ   لرائحة  يساقُط ريشهـا يبري



 :  ويسقطه: أي طلب سقطه، قال جرير 

 ضنينا   بسرِك يا أميم   حصراً   تَسقّطني الُوشاةُ فصادفوا ولقد

 وقال إبراهيم بن علي بن محمد بن سلمة بن عامر بن هْرمةَ: 

  مكِر الكاشحِ المتسقطِ  نَفثاتِ   عن حالها بنا فأزالها َسمعت  

ى: "لفتاِت".  ويرو 
.  وقال أبو المقداِم السلَمّي: تسقطَت الخيَر: إذا أخَذته قليالً شيئاً بعد شيء 

ِة واإلساقط: السقوُط، قال هللا تعالى: )تُساقَط عليك رطباً جنياً( وقرأ حماّد ونصير ّ ويعقوُب وسهّل: "يساقط" بالياء المنقوط
تها، وكذلك التساقَط، وقرأ حمزةُ: )تَساقًط عليك( بفتحِ التاء وتخفيِف السي ن.  باث نتين من تح 

. كيب يدّل على الوقوع   والتر 
 ?? 

 سقلط

م تنسُب إليها الثياُب.  سقالطون: من نواحي الرو 
    والسقالُط: السجالط، وقد ذكَر.

لب، فمن أنّث قال: قضت  به عليك السل طاُن وقد آمنته  السل طاُن، من ذكر قال: سلط: السل طان: الوالي، يذكر ويؤنث والتأنيُث أغ  
سل طاُن جائّر. قال الفّراء: من ذكره ذهَب به إلى معنى الرجّل ومن أنثه ذهَب به إلى معنى الحجة. وقيل: من ذكره ذهب به إلى 

ومعنى الجمعِ في ذلك أنه جمُع سلَيط  مثال قفيز  وقفزان   معنى الواحد ومن أنثه ذهب به إلى معنى الجمع. وقال محمد بن يزيد:
. قال األزهري: ولم يقل هذا غيرهُ، وقد جمَع على سالطين مثال برهان  ألن مجراه مجرى المصدَر، وقوله  وبعير  وبع ران 

: من العرِب من ينصُب ياء تعالى: "سل طاناً مبي نا" أي حجةّ، وقوله جّل ذكره: )هلك عني سل طانيه( أي حجتيه وقال الل يث
طاني ظاهّر؛ في الرفع  والنصُب والجّر على حال  واحدة  ألنه نصّب بغير إعراب، ومن العرب من يقف 

اإلضافة كقولك: سل 
على كل حرف  لزمه الفتُح بغير إعراب ؛ إذا سكتوا عنه اعتمدوا على الهاِء كقولك: جاء غالميه وجلس ثمة ؛ وأشباهُ ذلك كثيرةُ، 

ير ألفاً ولم يقدِر اللساُن أن يقف على الحركة وكانت الهاء ألين أل نهم أرادوا بياَن الصرّف في الوقوِف وكرهوا أن يمدوا فتَص 
الحروف ألنها إنما هي من نفيس فوقفوا واعتمدوا عليها، فإذا ُوِصلَت سقطت، ومنهم من يحذف الياء في اإلضافة فيقول: 

" بسكون الياء. "غالم" في الحاالت كلها. ومنهم  من يقول: "ُغالمي 
. ة الملك من جعَل ذلك له وإن لم يكن ملكاً؛ كقولك: قد جعلت لُك سل طاناً على أخِذ حقي من فالن   قال: والسل طاُن قدر 

تقاُق السل طان. وسل طان الدِم: تبيّغه. ته، ومنه اش  : حدتهُ وسطو  : سلطاُن كّل شيء   وقال ابن دريد 
 ال تهابها. وسل طان النّاِر:

 قال: وللسل طاِن في التن زيل  موضع.
اِن  وقال غيره: يقال للخل يفة سلطاّن ألنه ذو السل طان أي ذو الحجِة، وقيل: ألنه به تقاُم الحجُج والحقوُق، وكّل سل طان  في القر 

" أي هالً معناه الحجة النيرةُ. وقيل: اشتقاقهُ من السل يِط وهو دهُن الزيِت إلضاءته. وقوله تعالى : " لوال يأتون عليهم بسل طان  بين 
 يأتون على اآللهِة التي اتخذوها بحجاج  واضح .

 والسل طاُن في قوِل أبى دهيل  الجمحّي: 

ُح القّوةُ. كالذئبِ   دفع ـنـا إلـى ذي مـيع ة  تـئق   حتىّ    فارقهُ السل طان والرو 

أةّ   سل يطة: أي صخابة. ورجّل سل يط: أي فَصي ّح حديُد اللّسان. وامر 
: السل يط للذكِر مدّح ولألن ث َذّم، والمصدر: السالطة والسل وطة وقد ُسلط   .-بالكسر  -وسِلط -بالضمّ -وقال ابن دريد 

: السل يط بلغِة أهِل  سم، وقال ابن دريد  وابن فارس  في المقاييس  والسل يط: الزيُت عند عامة العرب، وعند أهِل اليمن: دهن السم 
مسم. قال الصغاني مؤلف هذا الكتاب: األمر  على خالِف ما قاله ابن اليم ن: الزيُت؛ وبلغة من سواهم من العرب: دهن السم 

، فاني سمعُت أهل مكةَ  سِم: السل يط  وقال ابن عباس   -حرسها هللا تعالى-دريد  رضي هللا -وأهَل تهامة واليمن يسمون دهن السم 
كيب ح م ش. وقد يجيء في -عنه رضي هللا-في صفِة علّي  -عنهما : وكأن عينيه سَراجا سل يَط. وقد كتَب الحديث بتمامه في تر 

 :  الشعر  السل يَط والمراُد به الزيُت، قال امرؤ القيس 

قاً أِريَك ومي ضهُ  أصاحِ  عِ   تَرى بر   اليدين  في حبّي مكلـلِ  كلَم 

ءُ  ي   المفتـلِ  بالِ السل يَط بالذ أمالَ   سناهُ أو مصابيُح راهب   يض 

 وقال ابن حبيَب: "أو مصابيحِ". وروى األصمعّي: "كأّن سناهُ في مصابيح  راهب " يريُد: كأّن مصابيَح راهب  في سناهُ؛ فقلَب.
لم  الباهلي خلَع على الفرزدَق وحملهَ على  ومن أبيا ِت الكتاِب: قوُل الفرزدِق يهجُو عمرو بن عفرى الضبّي؛ ألّن عبد هللا بن مس 



طيته؛ إنما يكف يه ثالثون درهماً يزني  بعشرة  ويأكل  ، فقال له عمرّو: ما تصن ع الفرزدق بهذا الذي أع  دابة  وأمَر له بألف درهم 
 بعشرة  ويشرُب بعشرة ، فقال: 

ان  ديافـي أبــوه وأمة ولـكـن َن السل يَط أقاربه بحور    يعصر 

ني البراغيُث.وقال النابغةُ الجع دّي دياُف: من قرى الشام؛ وقيل: من قرى الجزيرة،  لهم أكلو  َن السل يط كقو  وقوله: يعصر 
 رضي هللا عنه: 

ً   لنا النّاُر وجهاً أَغرّ  أضاءت    بالفؤاد التـبِـاسـا ملتبسا

ءُ  وِء سراَج الَسل يطِ  يُِضي   نحـاسـا يجع ِل هللا فيه لم  كض 

   وقال تميُم بن أبي بن مقبٍل: 

هنـابديرة  يض   بِتنا     السل يط على فَتيِل ذبالِ  دسمُ   يُء وجو 

. لة  وى: "دفوفها" يع ني دفوف الرم   وير 
: السالئُط: الفرانّي والجرادُق الكبار، الواحُد سل يطة.  وقال ابن عباد 

: وقد سمِت العرُب سل يطاً وهو أبو بطن  منهم، وأنشَد:   وقال ابن دريد 

سبني عن سل يط  غافالِ  ال   تَح 

 يْهجو جريراً:  -واسمه عتاب  -شَد غيره لألعوِر النبهاني  وأن

 لـــهـــا: فقـلـــتُ 

ضها أميّ   مناُخ النّازلـيَن جـريرُ  فَبئسَ   سل يطاً بأر 

 عقـيرُ  قََرن  منها وكاسَ  َرغا  عند  غسان السليّطي عرست ولو

.  أراد: َغسان بن ُذهيل  السل يطَي أخا سل يِط ومع ن 
 وقال جرير: 

  بنو عمرو  وعمرّو عِيطُ  لوال  سل يطاً مـثـلـه سـلـيطُ  انّ 

   نـبـيطُ  ديافـيوَن أو قلـتَ 

ع وهم حلفاُء بني سل يط.  أّراَد: عمرو بن يربو 
 وقال جريّر أيضاً يهجوهُم: 

 مهالً ويحكُم ال تقـدمُ  :فقلتُ   سليُط كالحمـيِر تـرِدمُ  جاءت  

مُ  إني  ُعّد لوّم فَـسـل ـيط أألمُ  إن  بأك ل الـحـائنـين الـذ 

ّت في العلى وال فم ما     لكم أس 

: امرأةُ سلطانة: إذا كانت طويلةَ اللّساِن كثيرةَ الصَخِب.  وقال ابن دريد 
ة  قال المتنخُل  -مثال كتف  -، الواحد: سلّط -والعَيُر: النّاتئ في وسطها-وقال الجمحّي: السالُط: النصاُل التي ليست  لها عيور 

 لهذلي يصُف المعابَل: ا

بِ    النصاِل وال سالطِ  بمرهفة    الّدبِر غامضة  وليست   مأو 

 : ل أيضاً في رواية الجمحي   وقال المتنخ 

تُ    أن أالقي ذا سالطِ  وأخ ش  على َزازئة  وخوف   َغدو 

ز. " بال هم  وى:" زيازية  ض، وير  ، وقال ابن َحبيَب: أي على غلط  من األر   أي: على عجلة 
 حافّر سلّط: وقاّح، قال األع ش يمدُح قيَس بن مع دي  كَرب: و

طفاةَ  هو  طاَف بها المجت رم   كالنّخلِ   الواهُب المائةَ المص 

تـزمَ  كما  الغالُم حـشـاهُ لـهـا يضمّ   رعَد الّرئُح المه 

دي  كمي ت  كجذ عِ الطـريقِ  وكلّ   لـثـم   على سلطاَت   ير 

.ويقال للّرجِل إذا كاَن حديداً: إنه لسل يط، ومنه الطريق من النخِل فوق الجبا ِر. وقيل: السلّطات: الحداد، وكل حديد  فهو سليط 
 يصُف فَرساً:  -رضي هللا عنه-قوُل النّابغِة الجع دّي 

رِ  ُمدالً   تقـلـبِ  الّسنابِك لم ُشمّ   على َسلطاِت النسو 



وى: "مدّل".  وير 
.والسل ط: موضّع بالشاِم، ويقال له ال  ّسنط بالنون 

: السل طة  ُم الّدقيق الطويُل، وجمعها سلط وسالّط.-بالكسر  -وقال ابن عباد   : السه 
 قال: والسلطة: ثوب يجعل فيه الحشيش  والتبُن وهو مستطيّل. ورجُل مسلُوط اللّحية: أي خفيُف العارضيَن.

ناُن المفاتيح.  والساليط: أس 
: المسلُط، وقيل:   العظيّم البطِن.وقال غيره: السلطليط 

 وسلطته على فالن  تسل يطاً: أي جعَلُت له عليه قوة وقهراً، قال رؤبةَ: 

 يعتون على المسلّط والناسُ   عن الناس وال تسخيطِ  أع ِرض

 أي على ذي السل طاِن فأع رض عنهم وال تسخط  عليهم، ويقال: سلطته فتسل َط.
كيُب يدُل على القوة والقهِر والغلبةَ، و ن.والتر   قِد ّش عنه السلي ط للّده 

 ?? 

 سمرط

ُط الرأس: طويلةُ. : رجّل مسمر   ابن عباد 
 ?? 

 سمط

 سميساُط: بلدة على شاطئ الفراِت غربيةُ في طرَف بالد الّروم ?? 

 سمط

 :  الّسمط: الخيط مادام فيه الخرَز؛ واأل فهو سلّّك، والجمُع سموّط، قال طرفةُ بن العبد 

وى ينفضُ  وفي شادنّ  الحّي أح  طي لؤلؤ   مظاهرُ   المرد   وزبـرجـدِ  سم 

ج. : السمُط: واحُد السموُط وهي السي ور التي تعلق من السر   وقال ابن دريد 
ُط: المعاليُق من القالئِد، قال:   والسمو 

  السموُط عابس  متغضبِ  عليه  من ذي بهجة  ورقيتهُ  وصاد يتُ 

رِ  ُط العمامِة: ما أفضَل منها على الصد   والكتف يِن. وسمو 
طيةُ: وهي كما قال:   وقصيدةُ سم 

َد اللّممَ  وشيبة   راً  َداويتها  كالقسِم غير سو   ويهنا نا بالكتِم زو 

وُط. يط ومسم  مطاً: إذا نظفته من الشعَر بالماِء الحاّر لتشويهُ؛ فهو سم   وسمطت الجدي  اسمطهُ وأسمطه س 
لُم رس -رضي هللا عنه-وعن أنس   أكّل شاةً سميطاً وال ُخبَز له مرقَق حتّى لحق  -صلّى هللا عليه وسلّم-وَل هللا أنه قال: ما أع 

 باهلل.

، وأنشَد:  ، عن ابي َزيد  . ونعّل سمط وأسماط: وهي التي ليست  بمخصوفة   والسّميط من النعاِل: الطاق الفرُد بال رقعة 

 أثـر ساحِة قوم  منهم بكلّ   السَواعد أسماّط نعالهمُ  بيضُ 

 ويُل أسماط : غير محشوٍة، قال جساُس بن قطيٍب يصُف حادياً: وسرا

طـاطِ  معتجراً    سراويَل له أسماطِ  على  بخلق  شم 

، وال يقاُل: كساّء سمط وال ملحفة سمّط؛ ألنها  : السمُط: الثوُب الذي ليست  له بطانة؛ طيلساّن أو ما كان من قطن  وقال ابن شميل 
 ال تبطُن.

: له صحبةُ، وأهُل المغرب من أصحاب الحديث يقولون: ابن -بن السمط بن األسوِد الكندي ?رضي هللا عنه وأبو يزيد شُرحبيلُ 



 منهم أبو علّي الغساني، والصواُب فيه السمُط بكسر السين. -السمِط ?مثال كنفس
ِم نحيَل الحس م ورَدت  عليه الحمُر:   ومنه روبةُ يصف صائداً َخفيف اللّح 

  يطوي مستسراً باسال والخيس  الضـآبـال فالقت  عنده جاءت

 ً    زَعـابـال يربي ولدةَ  سمطا

تَق. : هو الذي يسمّى بالفارّسِة: البراس  ، قال أبو عبيد   والسميط: اآلجُر القائُم بعضهُ فوق بعض 
الخاء. وقد سمَط اللبَن يسمُط وقال األصمعي: الّسامُط: اللبُن إذا ذهَب عنه حالوةُ الحليِب ولم يتغير طع مه، والسين  مبدلة من 

طاً قال: وناقة سمط   وأسماّط أيضاً: ال وسَم عليها. -بضميِن، مثالث علط  -سممو 
وقال الليُث: السماط: معروّف. وقال غيرهُ: السماطاِن من الناس والنخَل: الجانباِن، يقال: مش بين السماطيِن، ويقال: هَم على 

، ق : أي على نظم  واحد   ال روبة: سماط  واحد 

  مصمعداّت على السماطِ  في

لطها.  وسمَط: حلَف، يقال: سمطَت على أمر  أنت فيه فاجّر، وذلك إذا أوكد اليمن وأح 
يطاً: إذا سكَت. مَط وسمّط تسم  ُت عن الفضول، يقال: سمط سمطاً وأس   وقال ابن األعرابّي: السمُط: الصم 

 وسمطت الرجل يميناً على حقي: أي استحلفته.
ط ويقال: سرت يوماً مسمطاً: أي ال يعُوجني شيء.وقا  ل أبو عمرو: المسمط: المرسل، وأنشد لرؤبة: ين ُضو المطايا عنق المسمَّ

وقال الليُث: الشعر المسمط: الذي في شطر البيت أبيات مشطورة أو منهوكة، مقفاة ثم تجمعها قافية مخالفة الزمة في القصيدة 
صيدتين على ذلك البناء تسميان المسمطين وصدر قصيدة مصراعان في بيت ثم سائره ذو حتى تنقضي، كقول امرئ القيس ق

، قال:   سموط 

لـهُ  وُمستَل ئم   ـح ذي  م   بعضب  ذي سفاسق ميلهُ  أقمتُ   َكشَّف ُت بالـرُّ

تُ   به في ُمل تقى الحي َخي لـهُ  فَجع تُ  لهُ  ترك    عتاَق الطَّيِر تحُجل حو 

باله نضخَ  كأنَّ     جلاير   على سر 

ولم يذكر المسمطة األخرى. هذا أخر كالم الليث، وقد روى األزهري في كتابه على الوجه الذي ذكره الليث تقليداً. قال 
 الصغاني مؤلف هذا الكتاب: ليس هذا المسمط في شعر امرئ القيس بن حجر وال في شعر من يقال له امرؤ القيس سواه.

ُد: من أمثال العرب  السائرة: حكمك مسمطاً للرجل يجوز حكمه وهو على مذهب لك حكمك مسمطاً أي متمماً اال وقال الُمبرَّ
 أنهم يحذفون منه لك.

 وقال ابن شميل: يقال للرجل: حكمك مسمطاً، قال: معناه مرسالً يعني به جائزاً، قال: ويقال: سمط غريمه: أي أرسله.
 وسمطت الشيء: علقته على السموط. وتسمط تعلق.

 ب يدل على ضم شيء إلى شيء وشدة به.والتركي
 ?? 

 سمعط

َمعَطَّ العجاج: إذا سطع.  اس 
َمعَطَّ الذكر: إذا ا تمهل ونعط.  واسمعط الرجل واشمعط: إذا امتالً غضباً وا َسمعَّط واش 

 ?? 

 سمهط

ُط: قرية كبيرة غربي نيل مصر على الشط. ُهو   ُسم 
 ?? 

 سنط

ُط والسَّن وطُّي والسُّنَاطُ  والسَّنَاُط: الكوسج الذي ال لحية له أصالَ، وجمع السنوط: سنط وأسناط. وقال ابن األعرابي: السنط  السَّنُو 
. وقال األصمعي: رجل مسنوط: إذا كانت لحيته -بالضم-: الخفيفو العوارض ولم يبلغوا حال الكواسج، وفعله سنط -بضمتين-

 قليلة في الذقن ولم يكن في العارضين شيء.



 : لقب شاعر من شعراء قرطبة، وأسمه الحسن بن حسان.-بالضم-والسُّنَاُط 
: السنوط: دواء معروف.  وقال ابن عباد 

طى   : لقب عبيد من المحدثين، ويقال فيه: عبيد بن سنوطى.-مثال هيولى-وسنُو 
 : موضع بالشام.-وقيل: السلط-وقال غيره: السنط 

ر يّسموَن القَرَظ:    وقال الدينوري: أهل مص 

ّم أع جمّي. قال الصغاَني مؤلَف هذا الكتاب: هو السن طَ  يغَوَن به أيضاً، وهو اس  : يقال: الصنُط أيضاً، وهو أجوُد حطيهم، ويد 
. " بالهندية   معرُب" جند 

.  والسن طةُ: قريتاِن من قرى مصر 
: الّسين والنوُن والطاُء لي -بالكسر  -والَسنط  س بشيء  إالّ السناّط وهو الذي ال لحية  المفضُل بين الكف والساّعِد. وقال ابن فارس 

 له.
 ?? 

 سوط

ّط وسياّط. ُط: الذي يضرُب به، والجمُع أسو   السو 
ط. وقال الفراُء هذه  وقولهُ تعالى: )فَصّب عليهم ربَك سوط  عَذاب ( أي نَصيب  عَذاب ، ويقال: شّدته، ألنَّ العذاَب قد يكوُن بالسو 

لعذاب تدخُل فيه السوَط جرى به المثُل والكالُم، ونرى أنَّ أن السوط من عذابهم الذي كلمة تقولها العرُب لكل نوع  من ا
، وقال  ّم للعذاَب وإن  لم يكن هناك ضرّب بسوط  َط: اس  هم غايةّ العذاب، فالسو   َ يعذبون به، فجرى لكّل عذاب ؛ إذ كان فيه عنَد

 المتنخُل الهذلّي يصُف موراً: 

  الصب حِ أثاُر الّسياطِ  قُبيلَ   مزاِحَف الحياَت  فيه كأنّ 

 وقال رويةُ: 

ناهّن بالّسـياطِ  إذا تَزد    رهج  كَشقِق الّرياطِ  في  اس 

ٌَ بالسْوط، قال يصُف فَرساً:   وُسطته أسْوطهُ سْوطاً: إذا ضربتْه

َُ َغـب ـية   فَصوبـتـهُ  ضرا على  كـأنـهّ صـوب  عَِز الّضاحي إذا سيط  أح    األم 

ِو في َصبب  من األرض.صّوبتهُ: أي دفع  تهُ في العَد 
طاً: إذا َخلطَت َشي ئيِن في إناء  ثم َضربتهماّ بيدَك حتّى يختلطا، وبه  طه سو  َء أسو  : السّوط  مصدُر سطَت الشي  وقال ابن دريد 

م بالدّم، وأنشّد غيرهُ لكعِب بن زهير   ُط الذي يضَرُب به ألنه يسوُط اللّح    :-رضي هللا عنه-سمَي السو 

 ّ عّ   َخلةّ قد سِيَط من َدمهاِ  لكنها الّف وتَب ديلُ  فَج    وَول ّع وإخ 

اُط: الذي يخلُط به. وُط والمِسو   والمس 
َوُر وم ني( قال: أوالُد إبليس خمسةّ: داّسِم واألع  َوّط ورِوي عن مجاهد  في تَفسير قوله  تعالى: )أفَتتِخذونهَ وذريتهَ أولياَء من ُدو  س 

ط فَصاحُب الصَخِب، وبتّر صاحُب المصائِب، وَزلنبوُر وبتّر وَزل نبورُ  وُر ال أد ري ما عملهما، وأما مسو  ّم واألع  ،قال ُسف ياُن: داس 
يوَب أهلِه.  يفالق بين الّرجُل وأهلِه ويبصّر الّرجُل ع 

. : الذي يّدخُر فال يع طه إالّ بالسِوط  وُط من الخيل  : المس   وقال ابن عباد 
تلطةُ.وقال ابن السّكيت  : يقال أموالهم  سوي طةُ بينهم: أي مخ 

: السريطاُء بالراء مثاُل المريطاء-وقال اللّيُث: السوي طاُء  : مرقةّ كثيّر ماؤها وثمرتهاّ وهي ما يجعُل فيها من -قال ابن دريد 
 بصل  وحمِص وسائر  الحبوِب.

جع تناوحهاُ حمةُ، وهي ب واِط: بظهِر األبرِق بالمض  . واألس واُط: مناقُع وداِرةُ األس  رقةّ بيضاُء ابني قيس  بن كعب  بن أبي بكر 
 المياِه.

. : ساطت  نفسي تسوُط سوطاناً إذا تقلصت   وقال ابن عباد 
طاً واحداً: أي أمراً واحًد.  وما يتعاطياِن سو 

: قد خبَط وطرَق، والجمُع سياّط. َط من ماء  يِر: فَضلتهُ. وسو   وسوط  الغد 
ي طاً، قال: وإذا خلَط إنسان   في أمر  قيل: سوَط أمرِه تسو 

تَ   ذَميَم الّرأي غيَر مُوفق   فَُسطها  بمعانِ  على تس ويطها فَلس 

َء. ِء الشي   والتركيب  يدّل على مخالطةَ الشي 
يوطُ -سيط: سيوُط  َر.-ويقال: أس   : قريةّ جلي لةُ من صعيِد مص 



كيُب الذي قَب له.وسياّط المغنّي: مغِن مشّهوّر. فان  جع لته جمَع س  وط  فموضُع ذكره  التر 
 ?? 

 شبط

س-الشبوُط والشبوُط:  ُب من الّسمك، وزاَد اللّيُث: دقيُق الذنِب -كالقّدو  ح  ضر  حِ والّذّرو  رو 
: والقُّدوِس والّسب وحِ والّسبُوح والذّ

بُط إذ بُط، وإنما يشبهُ البر  ِط، الواحدةُ: عري ُض الوِسط ليُن المس  صغيُر الّرأس كأنهّ البر  ل  ليس ِبعَري ض بالشبو  ا كان ذا طو 
طةّ.  شبو 

ميةُ، وقال: يصرُف وال يصرُف. ر  من الشهور  بالّرو   وقال أبو عمَر في ياقُوتِة الجل عَِم: شباُط وسباُط: اسُم َشه 
ُط  يون  -وشبيو  صّن من أعماِل أبَدةَ باألن دلس.-مثاُل كد   : ح 

 ?? 

 شحط

طاً: إذا بعَد، قال العجاّج: الشَّحُط والشُّحُوطُ  طاً وَشحطاً وُشحو   : البعُد، يقال: شحَط َشح 

ط َ  والشَّح  تضاَر الحاجِ من  تحوجا إالّ   قطاعّ رجاَء مَن َرجا   اح 

 :  وقال حفص  األموي 

طة بوها يبد ي  ما يزاُل مفجوها أشح    تباريح  كنَت تخ 

 ٍد تتقتُق شطَر طنٍء وقال أبو حزاٍم غالُب بن الحارِث العكلي على قو

ط شأى الَم ماِط ذي ُشُحو    االخ 

 وقال أبو َزبيٍد حرملةُ بن المنذلِر الطائي: 

وا من    ولـعُ  الفؤاَد إليهـم شـيقّ  أنّ   مبلَغ قومنا  النّائين إذ شحط 

 وقال النابغةُ الذَبياني : 

ِط القرينُ  مفاِرقهُ   قَِرينة  ومـقـّر إلـف   فكلّ    إلى الشح 

 ل رؤبةُ: وقا

ض بعي ُد المش حطِ  من نَك العر    َصو 

 وقال العجاُج يصُف كالناً هربْي من ثوٍر كر  عليها: 

نَ  م  طاطِ  فَش   شحاّطِ  شأَو هارب   يطل بن    في الغباُر كاألخ 

ِرها ال تكاد تن جو منه. ويقال ألثَِر سحج يصيُب جن   طةُ: داُء يأخذُ اإلبَل في صُدو  : الّشح  باً أو فخذاً أو نحو ذلك: وقال اللّيث 
 أصابته  شحطةَ.

طاً، ومنه حديُث ربيعةَ أنهّ قال في الّرجُل يعتُق  وقال غيره: شَحطُت البعيَر في السوم حتى بلغ ُت به أقص نهاهُ في الثمِن؛ أشح 
: يبلُغ بقيمِة العبَد أقص  الغايِة. الشقص  من العبِد: إنه يكون على المعتِق قيمةُ أنصباِء شركائهُ يشحُط الثمُن ثم يعتُق كله يريدُ 

 وقيل: معنَى: "يشحُط" يجمُع، من َشَحطُت اإلناَء وشمطته: إذا مألته،عن الفّراء.
 وقال ابن األعرابّي: شحطته  العقرُب: أي لَدغته .

 :  وشحَط الطائُر: أي سقسَق، وأنشَد لّرُجل  جاهلّي من بني تميم 

ماة  بمـهـلـكة   وميل د    بعالةِ الخلِق علـيانِ  اوزتهُ ج  بين مؤ 

ط في أعلى حمائرهِ  كأنما  وكتانِ  الريِط من قزّ  سبائبُ   الشح 

 والّشاحُط: بلّد باليمن.
ُل. ّن بها مطّل على السحو   وشّواحط: حص 



ً -وشّواحط  شاّل.-أيضا  : جبّل قرَب الّسواِرقيِة كثيُر النموِر واألراوى وفيه أو 
: من أيام العَربِ    وشواحّط في قوِل ساعدةَ بن العجال ِن يخاطُب حصيب اً: ويوُم شواحط 

ت شّداً  َغداة   في عبِاقية  هريدُ  وثوبكَ   شُواحط  فَنجو 

وى: "عماقيةَ".  بلَّد. وعباقيةُ: شجرةّ، وير 
ُط: الّذب ُح ويقال: المش حوطُ  ُط والّشح  : الشح  : اللبُن الذي يصُب وشواَحطة: قريةّ من أعمال صن عاَء وقال أبو عمرو وابن دريد 

 عليه الماُء، وأنشَد أبو عمرو: 

ً   يأتِه ضـي ّف فـلـيس بـذائق   متى لِ  لّماجا ُحوِط واللبّنِ االد    سوى المش 

ُط: عوّد يرفَع -بالكسر  -والمُشحط  يِب من قُضباِن الكرِو يقيِه من األرض، عن الليث  وقال الطاّئفي: الشح  : عوّد يوضُع عند القض 
: وقال أبو الخطاب: شَحطتها: أي وضع ُت إلى جن بها َخشبة حتّى ترتفَع إليها.به الحب  لة حتّى تَستقّل إلى العَريش 

َط: االض طراُب في الدِم.  وقال الليُث: الشح 
هم.وقال غيرهُ: يقال جاَء فالن سابقاً قد شحَط الخيَل: أي فاتهاَ. ويقال: ّشَحطت  نبو هاشم  العرَب: أي فأتوهم فضالً و  سبقو 

، قال امرؤ القيس:   وشحُط: أرُض لطيء 

  أنا الق  حّي قيِس بن شّمرا وهل  أنا ماِش بين شحـَط وحـية   فهلَ 

يحاُط  "، وقيُس بن شمّر: هو ابن عّم جذيمةَ بن زهير  وش  وى: " بين شوط  جام -وقيل: سي حاط-وير  ضّع، والصَواُب باإلع  : مو 
ّب من شجر  الجب حُط: ضر  حَط والشرياَن والّشو  ّب من النبِع. وقال المبرُد: يقال إّن النبَع والّشو  حُط: ضر  اِل. وقال اللّيث: الشو 

شجرةَ واحدةّ ولكنهاّ تختلُف أسماؤها بكرِم منابتهِا، فما كاَن في قلِة الجبِل فهو النبُع؛ وما كان في سف حِه فهو الشري اُن؛ وما 
حُط. وقال  س بن حجَر: كان في الحضي ض فهو الّشو  حط والتألُب، قال أو  جار الجباِل الجباِل النب ُع والّشو   األصمعّي: من أش 

حطّ  وبانّ   متـغَـيلُ  أثيث ناعمّ  ألفّ   وظيّاّن ورن ّف وشو 

 ويْروى: "متعبُل" أي قد سقَط ورقه. وقال روبة: 

 ً َحطِ  عوجا َوجت  قياُس الشو    كما اع 

 وقال األعشى: 

ملَن شكةّ األبطالِ  َحطِ    الّشوءكأنهاّ قُضبُ  وجياًدا   يح 

 وقال إبراهيم بن علي بن محمد بن سلمة بن عامِر بن هْرمةَ: 

تطِب اإلمـاِء غـي مةً  ومكان حطَ  شّدت    مح    سماَوتها عصّي الشو 

 وقال تميم بن أبي بن مقيٍل يصُف قوساً: 

ُ  وعاتق   حَط صّم مقاطعهـا   امن جياد  الوشيِ تل وين مكسوة    شو 

 ُ ناً حين يزينُ   بِعنود  غيِر معتلـث   عاَرضتها ينـا منه متو   يجر 

يلةُ    والش وَحطةُ من الخيْل: الطو 

حُوُط: الطويُل، والميُم زائدةُ عند بعضهم. وسنعيُد ذكرهَ  حاُط والشم  حُط والشم   فيما بعُد. -إن  شاء هللا تعالى-والّشم 
 ً يطا تهُ وشحطهُ تشح  َحطته: أب عَد  طرَب في وأش  طَرَب فيه. ويقال للَولِد إذا اض  : ضّرجهَ بالدّم، فَتَشحّط هو: أي تضرّج به واض 

 السلى: هو يتشحَط فيه، قال النابغةُ الذبياني يصف الخيَل: 

  في أس الئها كالوصائلِ  تّشحطُ   باألف الِء في كّل منزل   ويقّذف نَ 

ُد الحمُر فيها خطوَط ُخضًر؛ وهي   أشبهُ في النّاس خاصةً.الوصائل: البرو 
. طَراب   والتركيُب يدُل على البعَد وعلى اختالط  في شيء  واض 

 ?? 

 شرط

َط وفي المثِل: الشرُط أملَك عليَك أم  لَك، يَضرُب في حفظ ض الشرط  يجرى بين اإلخواِن. ُط: مع روّف، والجمُع شرو   الشر 
 وشُروّط: جبّل.



بن عبد هللا بن ُعليم  بن جناب بن هبَل بن عبد هللا بن كنانةَ ابن بكر  بن َعوف  بن عذرةَ بن وذو الشرِط: عدّي بن جبلةَ بن سالمةَ 
له  َزيِد الألت بن رفيدةَ بن ثَور  بن كلب  بن وبرةَ بن تغلَب الغلباِء بن حل واَن ابن عمراِن بن الحاِف بن قضاَعةَ، وقد رأِس، وكانَ 

ضَع قبرِه، فقال طع مةُ بن مدفَع بن كنانة بن بحر  بن حساّن بن شَرّط في قومهُ أالّ يُدفَن ميّت حتى ي كون هو الذي يخّط له مو 
 عدَي بن جبلةَ في ذلك: 

جُو امرؤ َدف ن أمـهِ  َعشيةَ    هي ماتَت أو يخَط لها قبَرا إذا  ال ير 

ِل بن حّسان بن عدّي بن جبلةَ يخطُب  -رضي هللا عنه-وكان معاوية  طأَ الّرسوُل فذهَب بعث رسوالً إلى بهد  إليه اب نته؛ فأخ 
، فقال الزهيِرّي   إلى بحدَل بن أنيق  من بني حاِرثة بن جناب ، فَزّوجه ابنته ميس ون فولَدت  له يزيد 

دالّ كانوا أرادوا فـُضـلـلـت   أالّ  دل نفُس الرسوِل المضلـلِ  إلى  به   بح 

َت بين ابـن بـحـدل   فَشتاّنَ  ط األغّر المحجلِ ابن ذي  وبين  إن قايس    الشر 

 وقد شرَط عليه كذا يشرَط ويشرُط.
 وشرطا النهِر: شطاّه.

 وشرَط الحاجُم يشرُط ويشرُط: إذا بَزغَ.
 راُط الّساَعِة: َعالماتها، قال هللا تعالى: )فقد جاَء أشراطها( أي عالماتها.: العالمةُ. وأش-والشرَط ?بالتحريك

ً -والشرُط  : أشراُط الماِل: صغاُر الغنِم وشرارهاُ، وفي حديث النبي -أيضا صلّى هللا -: رذاُل الماِل كالدبِر والهزيِل وقال أبو عبي د 
من عبد هللا وحدهَ؛ وأع طى زكاةَ مالهَ طيبةَ نفسه رافدةَ عليه كّل عام  ولم  أنه قال: ثالث من فعلهّن فقد طعم األيماَن: -عليه وسلّم

تشعاِره له؛ أي الّرذيلةَ كالصغي تعاَر الطعم  الشتماله عليه واس  رِة يعِط الهرمةَ وال الدرنةَ وال المريضةَ وال الشرَط اللّئيمةَ. اس 
 والمسنِة، قال جريّر: 

 مهورُ  شرَط المعزى  لهنّ  ومن    شرّط المعزى مهوَر نسائهم   تَرى

 ويروى: "ومن قَزِم المعْزى" وقال الكميُت: 

 َُ ً  ولم  النّاس غيَر ابني  نزار   وجدَت نـا أذممهُم شرَطا  ودو 

ذاُل، ويقال: الغنّم أشراُط الماِل.  واألشراُط: األر 
ً -واألشراُط  ناه، والى جابِن : األشراَف، قال يعقوب: وهذا الحرُف من األضَداَد والشرط-أيضا اِن: نجماِن من الحمل؛ وهماقر 

 الشمالّي منهما كوكّب صغيّر، قالت الخنساُء: 

ضة َخضراُء َغض نباُتها ما  الشرطـانِ  رياّ هالها تَضّمنَ   َرو 

 ومن العرَب من يعدهُ معهما فيقول: هذا المنزُل ثالثةُ كواكَب ويسيهاَ األشراَط، قال العجاُج: 

شـيّ أو مَولـ أذَاكَ   بالدبِل الوسـمـيَّ  جادله  ّع مـو 

 الثرياّ أنقّض أوَدلويّ  من  باكِر األشراِط أشراطيّ  من

 "و" قال رؤبةُ: 

َِ واألشَراطِ  وراجساتُ   سِراجا كّل لـيل  غـاطِ  لنا   النّجم 

 وقال الكَميُت: 

ـفـاَرِ  بين إظـالَم   بفل تة    عليه من األشّراِط نافجةُ  هاجت    وإس 

 و الرمة : وقال ذ

حاُء أشراطيةّ وكفت   حواءُ    الذّهاُب وحفّتها البَراعيمُ  فيها  قر 

حة الفرَس،  اً أبيَض وزهراً أبيَض مأخوذّ من قر  حاء" ألن في وسطها نور  الشرطيَن، وانما قال " قر  يعنى روضةً مطرت  بنوء 
 و" حّواء" لخضرةِ نباتهِا.
 : -رضي هللا عنه-وأما قوُل حسان بن ثابت 

 األشـراطَ  بعَد َخفقةِ  نبهوا  ندامى بيَض الُوجوِه كّرام   مع

: -فيقال: إنما أراَد بها الحرَس وسفلةَ الن اس، الواحُد: شرَط ?بالتحريك   ، وأنشَد األصمعي 

  قزِم العالَم أو من شرطه   من



: والص حيُح: أنه أراَد ما أراَد الكميُت وذو الرمِة، وخفقتها: سقْوطها، وأنشَد ا  بن األعرابي 

  أبوهم  أشرطاً واب َن أشرطا وكانَ   مـل  أشـاراِط طـيء   أشـاريطُ 

.-بكسر  الّراء-وشِرط   : إذا وقَع في أمر  عظيم 
: بطّن من العرَب. : بنُو شري ط  ُرع  وقال ابن دريد 

ِر عشِر أذ   والشروُط: مسيّل صغيّر يجيُء من قد 
ص مفتول، فأن كاَن من لي ف  فهو دسار، وقال مالك ?رحمه هللاوالشريَط: ما يشرُج به السريُر؛ وهو  : لقد هممُت أن -خو 

صي إذا مُت أن  يشّد كتافي بشري َط ثم ينطلَق بي إلى ربّي كما ينطلُق بالعبِد إلى سيّدِه.  أو 
 وقال ابن األعرابي: الشريَط: العتيدةُ للنساَء تضُع المرأةُ فيها طيبهاَ وأَداتها.

: العيبةُ أيضاً، قال عمرو بن مع ِدَي كرب وشريَط: قر  : -رضي هللا عنه-ية من أعماِل الجزيرة الخضراء باألندلُس. والشريط 

ر   فَزينكِ  َِ َزينيَ  وسابغةَ   في شري طِك أّم بك    وذو النونين 

 وقال أبو حزام غالُب بن الحارِث العكلُي: 

ً  ومن سا طاُل حر  يطَ  ةِ ياَعس ب فاقع أالّ   ثهتُت به األر   الشـر 

يطاِن وقال: ال تأكلوا الشري طةَ فأنها ذَبي حةَ الشيطاِن. وهي الشاةُ التي  -صلّى هللا عليه وسلّم-ونهى رسوُل هللا  عن شري طِة الش 
، وكاَن هذا من فعل  أهِل الجاهليِة يقط داج  وال إنهاِر َدم  َط المحاَجِم من غير إفرِء أو  يّر كشر  يراً أثر في حلقها أثر يس  عوَن شيئاً يس 

يطة هي أنهم كانوا يشرطونها   يحة وقيل: بي حت الشر  ة والذكيِة والنط  ط ذكيةّ عندهم، وهي كالّذبيح  من حلقها فتكوُن بذلك الشر 
ناها.  من العلِة فإذا ماتَت قالوا قد ذَبح 

ُط.  والشري طة: الشر 
واّط: أي طويّل، قال جّساُس بن قطيب  يصُف القلصُ   : ورجّل شر 

نَ    الحَداِء شظِف مخالطِ  صاتِ   من ذي ذّنـب  شـرواطِ  يلح 

يُع من اإلبل. : الشرواُط: السر   وقال ابن عباد 
تهُ وجلَبته عليهّن.  "ذّنُب": صو 
 والمشرُط والمشراُط: المب ضُع.

، الواحُد: مشَراّط. ء  : المشاريُط: أوائُل كّل شي   وقال ابن عباد 
ِر مشاِري طهُ   : أي أهبتهَ.وأخذ ُت لألم 

طتَك.-بالضمّ -والُشرطة  ترطّت، يقال: خذ  شر   : ما اش 
ةَ: سمواُ  والشرطّي والشرطةُ: واحُد الشرُط. وقال األصمعّي: سموا بذلك ألنهم جعلوا ألنفسهم عالمةً يعرفوَن بها. وقال أبو عبيد 

 شرطاً ألنهّم أعّدوا.
طي التفَحص وال أنه قال -رضي هللا عنهما-وفي حديث عبد هللا بن عمر  : ال تعلِم الشر  : الشّرُط كالُب النّاِر ومن أمثال المَولدين 

ضُر الوقعةَ. طةُ: أّوُل طائفة  من الجيش  تح   الزطّي التلّصص والشر 
َم وفتَح قُسطن طينيةَ فقال: يستمِد المؤمنون بعضهم بعضاً  -رضي هللا عنه-وفي حديث ابن مسعود   وذكَر قتال المسلمين الرو 

، قال أبو العياِل الهذلّي يرثي ابن عمهّ عبَد بن زهُرةَ:   فَيلتقوَن وتشرُط شرطةّ للموِت ال يرجعوَن إالَّ غالبين 

  قوم  إذا رهبوا فتىَ   للـِه درَك مـن   أالّ 

رِ  وقالوا ُ   من فَتًى للثغ   ويرتـقـبُ  يرقبنا

طتهم   ولم جد  لشر    فيهم وقد ندبُوا فتىً   يو 

 تد عى لها تَثبِ  إذا  م فـيهـافَتاهُ  فّكنتَ 

.  وأشرَط من إبله وَغنمه: إذا أعّد منها شيئاً للبيع 
لمها للموِت، قال أوس  بن حجَر:  لمها له وأَعّدها. وأشرَط الشجاعُ نفسهُ: أع  ِر كذا: أي أع   وأشرَط فالّن نفسه ألم 

باب  له وأل قى  فيها نفسهَ وهو معصمّ  وأشترطَ   وتـوكـالّ  بأس 

 ل األصمعّي: ومنه سمَي الشرَط وأشت رَط عليه: أي شَرَط.قا
 وتشّرَط في عملهَ: تأنَق.

 واس تشرَط الماُل: فَسد بع َد صالح .
 وشاَرطه: شرَط كّل واحد  منهما على صاحبِه.

كيُب يدّل على علم  وعالمة  وما قارَب من ذلك.  والتر 
 ?? 

 شطط



طاً: ، قال:  شّطِت الّداُر تشُط وتشّط شطاً وّشطو   بعد ت 

اننا تَشطُ   أب عدُ  بع َد َغد   وللَّدارُ   غداً داُر جير 

 وقال آخُر: 

َِ  شطّ  وى وانت هى األَمُل د وال فال  المزاُر بجد   طـلـلُ  خياّل وال َعه 

 ويقال: شَططت علي  في السوم: أي أبْعدَت.

. ومنه حد ِر في كل شيء  وسئَل عن رجل  ماَت  -رضي هللا عنه-يث ابن مسعود  وقال أبو عمرو: الّشطط: مجاوزةُ الحَد والقد 
عن امرأته ولم يدخل  بها ولم يفرض  لها الصّداق قال: إّن لها صَداقاً كصداِق نسائها ال وكس  وال شطَط وإّن لها الميراَث وعليها 

 العدةَ.
ِم وا رّي وأبو رجاء  وقتادةُ وأبو حيوةَ واليماني وأبو البرهس  " بفتح التاِء وضّم الطاء وقرأ الحسُن البص  بن أبي عبلةَ: "وال تشطط 

س  الّداِري  لى. ومنه َحديث تميِم بن أو  حين كلمهُ رجّل في كثرة العبادةَ؛ فقال تميّم: أَرأيت إن كنت أنا  -رضي هللا عنه-األو 
يَع فَتنبّت؟ أو  تط  ماُ قّوتي على َضع فَك فال تَس  أرأيت  إن  كنُت أنا مؤمنا ّضع يفاً وأنت مؤمّن مؤمناً قوياً وأنت مؤمّن ضعيّف أفَتح 

ينَك لنفسَك حتّى يست قيم  ينَك ومن د  تطيَع فأن بّت، ولكن  خذ  من نفسَك لد  مل قوتَك على ضع فى فال أس  بك قوّي أإنَك لشاطّي حتّى أح 
يقها، أي إنَك لجائّر علّي حين تحمُل قوتك على ضع في. أتري دُ  ُر على عبادة  تُط  أن  تحمَل قوتَك على َضع في حتى أتكلف مثَل  األم 

ينى ومبلغِ الطاّقِة. ّر منك. يع ني للضعف  أن  يتكلف مباراتهَ؛ فاّن ذلك يتُركه كالمنبّت، ولكن  عليه بالهو   عملَك فهذا جو 
طاً: إذا شّق عليك وظلمّك والشَط: جانب  الوادي وا : َشّطني فالّن يشطّي شطاً وشّطو  لنهِر والبحِر والسناِم، وكّل وقال أبو َزيد 

 جانب  من السناِم شّط، وأنشَد اللي ُث: 

ِر شطاً بع َد شطّ  ركوب     البح 

 وقال أبو النْجم: 

  بدا منه الذي تغطي إذا  تحَت ثوبها المنعطَ  كأنّ 

 ً  شـطـوطّ  والجمـعّ   رميَت فوقهَ بشـطّ  شطا

مةُ السناِم، والجمُع: شطائَط، قال: : الن  -مثاُل َخجْوجى-والشطْوطى  -بالفتح-والشطوَط   اقةُ الضخ 

  طلحته جلةَ شطائطُ  قد

 وقال أبو حزاٍم غالُب بن الحارث العُكلي: 

ُء بّخّس بالسُوط   فليس  تومر  مماَرتي وبّولي فال   يبو 

ثاِء السفَر وكآبِة  -لّمصلّى هللا عليه وس-البع ُد. وفي الحَديث: أّن النبّي  -بالكسرَ -والّشطةَ  -بالفتح  -والشّطاُط  كان يتعّوذُ من وع 
ِء المنقّلِب.  الشطةِّ وُسو 

: الّشطشاُط  تداُل القامِة، يقال: جاريةً شاّطةَ بينةُ الشّطاِط  -َزَعموا-وقال ابن دريد  طائّر؛ وليس بِثَبت  والّشطاُط والّشطاُط: اع 
 والشّطاِط، قال المتُنخُل الهذَلّي: 

تُ  يلِة والشطاّطِ  وإذ    مـل ـيحّ  بِهّن إذ ملّقي لهو    أنا في المخ 

ضّع بالبصرةَ، وهو عثماُن بن أبى العاص الثّقفّي  يةّ باليمامِة وَشّط عثماَن: مو   .-رضي هللا عنه-وَشّط: قر 
 وأشَط في القضيةَ: أي جاََر، قال هللا تعالى: )وال تش طَط(.

م: أي أب عَد، وهو أكثُر مَن شَط فيه  ، قال: وأشَط في السو 

ُعمنَ   يا لقوم  قد أشّطت  عـواذ لـي أال دى بحقَي باطلي ويز    أن  أو 

عَنوا.  وأشطّوا في طلبي: أي أم 
( بضّم التاء وفتح  الّشي ن وشاطهُ: غالبهَ في االشتطاِط، وقرأّ، وقر يطاً: بالَغ في الّشطِط، وقرأ قتاَدةُ: )وال تشطط  أَ زّر وشطّط تَشط 

: "وال تش تط: أي أبعَد والتركيُب يدُل على البعَِد وعلى الميل  ?? بن ُحبيش  " واش   اِطط 

 شلط

كيب ش ل ح: الّشل حاَُء السيُف بلُغة أهِل الّشحِر والشل طاُء هي السّ  : الشل َط، وقال في تر  َن الّسكين  ف يسمو  يُن، اللّي ث: أهُل الجو 
هري قال: والشل طةُ:  ، وأنكَر ذلك األز   وتبِعه ابن عباد 



  الدقيُق وجمعهاُ شلّطَ  الس هم

 ?? 

 شمحط

حوُط: الطويُل. وذكَر بعضهم أّن الميَم زائدةّ. حاُط والشم  حُط والشم  : الشم   ابن دريد 
 ?? 

 شمشط

.  شمشاُط: بلّد من بالِد ربيعةَ قريّب من دياِر بكر 
، -شمط: الشمَط: بياُض الرأِس يخالُط سواده، والرجُل أشمُط، وقد شمطِ  دان   بالكسر  وقوّم شمّط وش مطاّن؛ مثُل أسوَد وسود  وسو 

حان  وأصّم وُصّم وصما . وقال  ران وأك سَح وكس ح  وكس  ر  وعو  يان  وأع وَر وعو  وأبيَض وبيض  وبيضان  وأع مى وعمي  وعم 
يِة وفي المرأةِ شيُب الّرأِس، ال يقال للمرأةِ شيباُء، و طاُء، وأنشَد غيرهُ لعمرَو بن اللّيُث: الشمُط في الرجِل: َشيب  اللّح  لكُن شم 

 :  كلُثوم 

طاُء،لم يتُرك  شقاها وال  جنينـا   من تَسعة  إالّ  لها  شم 

  والشْمطاُء: فَرس دريٍد بن الصمِة، وهو القائُل فيها: 

طاء إذ  باَن صاحبـيِ  تَعللت   امرئ قد باَن أوباَن صاحبهُ  وكلّ   بالشم 

طاً: خَ  ضوا مرةّ في َغريب  ومرةً وشمطُت الشيَء أشمطه شم  لطتهُ، وكان أبو عمرو بن العالء يقول ألصحابه: أشمطوا، أي ُخو 
يِن خلطتهما فقد شمطتهماَ فهماَ شميَط.  في شع رس. وكَل خل يط 

ً -والشميُط   : الصب ُح، قال أبو حزام  غالُب بن الحارِث العكلّي: -أيضا

يطَ بالغط ليثعلَ   تزاد  الء نعاِث الخلـي طِ  ألم   اِط أو الّشم 

 وسمي شميْطاً الختالَط بياضِه بباقي ظالمةَ الليْل، قال الكميُت: 

داً   منه اللياُح الشِميطُ  وأطلعَ    كما ُسلِّت األن صلُ  ُخُدو 

يبه .  والَشميط من األل باِن: الذي ال يد رى أحامّضِ هو أم  حقي ّن من ط 
ضَر. قال: وقد يقاُل لبعض  الطيِر إذا كان في َذنبِه سواّد  وقال اللّيُث: الشمي َط من النبات: ما رأيتَ  بعضهَ هائجاً وبعضهَ أخ 

 وبياّض: إنه لشميَط الّذنابي، قال ُطفيُل بن عَوف  الغنوّي يصُف فرساً: 

مي فلَّوهـا كما فَت  بل قاُء تح  يطُ   انكش  لـعَ  َشم  ن  مو   الذنابي ذَاةُ لو 

يطُ  فت  وهي جو   َشم  يباج وريط   بُنقبةِ   نةّ الذّنابي جو   مـقُـطـعِ  د 

دَر البياُض في القوائم. ويَف: ابيضاُض البطِن حتى  ينح  يُط الذّنابي" أي شع الُء، والتج  : قوله : "شم   قال ابن دريد 
ّن من أعماِل سرقَسطةَ باألنُدلُس.-مصغّراً -وُشميّط   : حص 
ً -والشَُّميَط  ُس بن حجِر يصُف القتلى: : نقاُ ببال-الشَِّميطَ -ويقاُل:  -أيضا  ِد أبي عبد هللا بن كالب ، قال أو 

ـَط وصـارة   كأنهمُ  باِن ُخشّب مصّرعُ وجرثمُ   بين الـشـم    والصو 

 وشمي ط بن بشير  وشميط  بن العجالن البصري: من أصحاِب الحديِث.
طوطاً: بمعنّى. يُت طلقاً وشم   وأجر 

طوُط: الطويُل.  والشم 
: القطعِ 

ساالً. الواحُد والشماطيط  : أي متفرقةَ إر  ُم شماطيَط وجاءِت الخيُل شماطيط  طيّط. يقال: َذهَب القو   المتفرقةُ، الواحُد: شم 
 شمط وط. قال األع ش: 

  في رهج  "كالّدخَن" شّماطيط    الّزجاَج مغـاَويُرهـا تباُري

 قطيٍب يصُف حادياً:  وصاَر الثوُب شماطْيَط: إذا تشقَق، الواحُد: شمطاط ، قال جساَُس بن



طـاطِ  مع تجراً    سَراويَل له أسماَطِ  على  بخلق  شم 

طها  : يقال:هذه قدّر تسُع شاةً بِشم  طها -بالفتح  -وقال ابن دريد  : ولم اسمع  -بالكسر  -: أي بتوايلها، وقال العكلّي: بِشم  ، قال ابن دريد 
: شمّط وشمَط، وعند غيرهما:  شماَّط. ذلك إال منه، وهو ابن عباد 

طانةُ  : الرطبةُ التي يرطب  جانّب منها وسائرها يابّس. وقال أبو عمرو: الشمطاُن: الّرطّب -بالضمّ -وقال ابن األعرابّي: الشم 
 المنصُف.

 وشمطُت اإلناَء: مألتهُ.
 قال: وشمطت النخلةُ: إذا ان تثر بسرهاُ، تشمُط.

 ويقاُل للشجِر إذا انتثر ورقهُ أيضاً.
لُب:  وشامّط: لقبُ   احمد بن حياّن القطيعّي من أصحاب الحديث. واشمّط الّرجُل أشمطاطاً: إذا صاَر أشمَط، قال األغ 

حتي وأّطـتِ  قد طتِ  وقد  عرفتني  سر    شَمطُت بعدها واشم 

 وقال المتنخُل الهذ لي: 

طاطِ  وأم س  أنت الغداةَ وذكُر سـلّـمـى وما   الرأس منك إلى أشم 

 .-اُل اطمأنّ مث-وكذلك: اشمأّط 
كيُب يدُل على الخل َط.  والتر 

 ?? 

 شمعط

أبو تُراب: اشمعَط القوُم في الطلِب واشمعلوا: إذا باّدروا فيه وتفرقوا. واشمعطِت اإلبل واشمعَلِت: انتشرت  واَشمعّط الّرجُل 
 واسمعّط: إذا امتأل َغضباً، ويقال ذلك في ذَكِر الرجُل أيضاً إذا أنعَظ.

 : اشمعطِت الخيُل: إذا ركضت تتبادُر إلى شيء  تطلبهُ ?? وقال ابن عباد  

 شنط

ِن، والجمع: الشناَطاُت والشنائُط. م  واللو  : الشناَط: المرأةُ الحسنةُ اللّح   ابن عباد 
ماُن المنضجةُ. والمشنَُّط -بضّمتينِ -وقال ابن األعرابّي: الشُّنَُط   : الشواُء ?? -بفتح  النون  المشددةِ -: اللح 

 طشو

طاً: أي طلقاً، ومنه حديُث سليماَن بن صرد   حين فَرغَ  -رضي هللا عنه-أنه قال: أتيُت علّياً  -رضي هللا عنه-يقال: عداَ شو 
َط بطي ّن  َت وتربصَت وتنأنأَت فكيف رأيَت هللا صنَع؟ يا أميَر المؤمنين إّن الشو  من مرحَى الجمِل، فلماّ َرآني قال: تّزحزح 

: ما أَغنيَت عني شيئاً. قال: هو -ر ما تعرُف به صدي قَك من عُدّوك، فلما قاَم قلُت للحسَن رضي هللا عنهوقد بقي من األمو
: ما ظنَك بامرئ جمَع بين هذين الغاَرين  ما أرى بعد   يقول لَك اآلَن هذا وقد قال لي يوَم التقى النّاُس ومَش بعضهم إلى بعض 

 ّ  ُج: هذا خيراً والجمُع أشواّط، قال العجا

  من تتابعِ األشواطِ  والضغّنِ 

ُط  هُ أن  يقاَل طاَف بالبيِت أشواطاً وكان يقوُل: الشو  : كاَن بعُض الفقهاِء يكر  . وقال ابن فارس  وطاَف بالبيِت سبع ةَ أشَواط 
اّط، ويستعمُل أيضاً في باطل والطواُف بالبيِت من الباقيات الصاّلحات وقال اللّيث: الشوط  جرُي مرة  إلى الغايةَ، والجمُع أشوَ 

 غير ذلك، وأنشَد: 

  معتكِر األشواطِ  ونازح

" فََخطأ. ط براح . فأماّ قولهُم: "آِوي  : يسمى ابن آّوى شو  . ومن الحجِر إلى شوط  واحّد وقال ابن دريد   يعني الريح 
س: شوُط باطل   ، وهو قال: ويقال أهذا الضوء  الذي يدخُل من الكواَء إلى البيوِت في الّشم  ، وقد قالوا: خيَط باطل  ، وليس بثبت 

 أصّح الوجهيِن إن  شاء هللا.
: الشوُط: مكاّن بين شرفَيَن من األرض يأخذُ فيه الماُء والناس كأنهُ طريق طولهُ مقداُر الدعوةِ ثم ينقطُع، وجمعهُ  يل   وقال ابن شم 

لهُ شواط قلبُت الواُو ياء النكساِر ما قبلها؛ كسو .الشياُط، وأص   ط  وسياط 



له في األرِض أنه يواري البعيَر وراكبِه وال يكوُن إال في سهوِل األرُض ينبُت نَبتاً حسناً.  قال: وُدخو 
ُط  ً -والشو  َل يوم أحد  راجعاً، قال قيُس بن الخطيِم -أيضا ، ومن ثّم ان خزَل عبد هللا بن أبي بن سلو  : حائّط معروّف عند أُحد 

 األنصارّي: 

  في الخمِر أثمانها َستهلكُ   يثرِب أعـيدمن  وبالشوط  

 وشْوطى: هضبة ، قال تميُم بن أبى بن مقيٍل: 

شـياً أكـارعـهُ  ولو نى دلهاّ ألفاِ  من  تألُف مـو  طى بأد    فدِر شو 

 : ، قال كثير   وشْوطاُن: مْوضع 

مـعُ  لها عاماِن عينـكّ  ومرّ   َرسِم دار  بين شوطاَن قد خلت   وفي  تـد 

، قال امرؤ القيْس: -بالضم  -وشْوُط  ٌٍ  : مْوضع  ببالد طْي

َط وحـية   فهل     أنا الق  حّي قيس بن شمرا وهل  أنا ماش  بين شـو 

وى: بين شحَط وحيةَ.  وير 
ّن باألندلس.  وشاّط: حص 

 وقال ابن األعرابّي: شوّط الّرجُل تش ويطاً: إذا طاَل سفرهُ.
َر وشيَطها: إذا ط القد  َم وشيطتهُ: أي أنضجتهُ وتشوي ُط الصقيعِ النبَت: هو  وقال الكالبّي: شو  : شوطُت اللّح  أغالها. وقال ابن عباد 

. قهَ، وكذلك الّدواُء تذره على الجرح   أن يحر 
ّده إلى أن  يعيَي ويل غَب.  وتشوطُت الفرَس: إذا أدمَت طر 
.  والتركيُب يدُل على مضّي في غير تثبت  وال في حق 

 ?? 

 شيط

: ُن: إذا نضَج حتّى يحتَرَق؛ ألنهّ ي لّك حينئذ، قال:  شاَط يشيط  لهُ من شاَط الزيُت أو الّسم   أي هلَك، وأص 

فرَ    مثَل الّزيِت لّما شاَطا أص 

حتّى شاَط في ِرماَح  -صلّى هللا عليه وسلّم-قاتَل برايِة رسوِل هللا  -رضي هللا عنه-وفي قصِة يوِم موتهُ: أّن زيَد بَن حارثةَ 
 ، قال األع شى: القوم  

ماحناِ  وقد  نخضَب العيَر من مكنوِن فائلهِ  قد  البطلُ  يشي َط على أر 

. ُر: أي تنفقت  ُر: أي لم يبَق منها نصيب  إالّ ق سَم، وشاطِت الجزو   وروى أبو عمرو: "قد نطعُن العيَر في" وقولهم: شاطِت الجزو 
ءِم وشاَط فالّن الّدماَء: أي خلَطها؛ كأنهّ سفَك دَم الق اتِل على َدِم المقتول، قال المتلمُس يخاطُب الحارث بن قتادةَ بن التو 

 اليشكرّي: 

َ  تزايلنَ   إنا لو تشاُط دماؤنـا أحاِرثُ    حتّى ما يمّس َدّم دما

 وشاطِت: بمعنى عجَل.
ترُق. َُ المح  فلهِا الشي   وشاطِت القدُر: إذا لصَق بأس 

.  والشياُط: ريُح قطنة  محترقة 
 : من األع الم.-مثاُل ضيزى-وشي طى 

 وناقةَ مشياط، وهي التي يسرعُ فيها السمُن، وإبل مشاييط.
، على فَيعل   -والشيّط سّي الشاعِر.-مثال سيد  ذاَن السُدو   : فَرُس خَزِز بن لو 
ً  -والشيّطُ   : فَرُس أن يِق بن جيلةَ الضبّي.-أيضا

. واختلفواّ في اشتقاقِه، فقال قوّم: إنه من شاّط يشيَط أي هلَك؛ ووزنه فعالن؛ ويدلُّ على ذلَك قراءةُ  والشي طاُن: واحُد الشياطين 
: )وما نزلَت به الشياطيَن". قال قوّم: إنه من شطَن أي بعَد؛  الحسِن البصرّي واألع مش وسعيَد بن جبير  وأبي البرهسِم وطاووس 

. -ووزنهُ فيعاّل وسيذ كُر ?إن  شاء هللا تعالى  في حرف  النون 
رضي هللا -: قاعاِن بالصماِن فيهما مساكات لماء السماَء، قال النابغةُ الجعدّي -قال األزهري: الشيطاِن ?بتشديَد الياء المكسورةَ و

 يصُف ناقةً:  -عنه



اينِ   بعدما طال النجاُء بـهـا كأنها ولت  رمال بالشيَط    مهاةَ سر 

"، ويروى: "بعدما أفضى النّجاد بها" بلت   َ .ويروى: "سُر داً تكوُن على قوائِم بقِر الوحش  طاً سو   : أراَد خُطو 
ّي   ، قال يصُف الخيَل: -مثاُل صيفيّ -ويقال للغباِر الّساطعِ في السماّء: َشيط 

 والبـسُ  من الشي طي عار   وهنّ   المّراخي ضمّراً في جنويها   تعادي

؟ أي من ينفُق واإلشاطةُ: اإلهالُك. وأشاط الجزور  فالن؛ وذلك أنهم إذا اقتسمو   ها وبقي بينهم سهم  فيقاُل: من يشيط  الجزور 
 : م؟، قال الكميت   هذا السه 

را ولم  الجبال اللهيَد من الكومِ  نطعمِ    ند عُ من يشيُط الجزو 

أنه َخطب فقال: إن أخوف ما أخاف عليكم أن يؤخذ الّرجُل المسلم البريُء، يقال: عاص   -رضي هللا عنه-وفي حديث عمر 
، فقال علي ول : وكيف ذاك ولما تشتّد البلية وتظهِر الحمية وتسَب الذرية وتدقهُم الفتن دّق الّرحى -رضي هللا عنه-يس بعاص 

: متى يكون ذلك يا علّي؟، قال: إذا تفقهوا لغيِر الدين  وتعلمواُ لغير العمَل وطلبوا الدنيا -بثفالها؟، فقال عمر ?رضي هللا عنه
َر إذا قطعها وقسَم لحمها.بعمِل اآلخرةَ. من أش  اَط الجّزاُر الجُزو 

ر  بجدل  فأكله، أي سفكه، وأراَد بالجدل  -صلّى هللا عليه وسلّم-وروَي أن سفينةَ مولى  رسوِل هللا  ، ورضي عنه أشاَط دَم جُزو 
ميته جذالً أنه أخذَ من جدِل شجرِة، وهو أصلهاُ بعد ذهاِب رأس داً للذّبحِ، والوجه  في تس   ها.عو 

. وقال الكالبّي: شوَط القدُر وشيطهاَ: إذا أغالها. وقال آخُر: َشيطَت رأَس  وأشاَط القدَر: أحرقهاَ. وأشاَط بدمِه: أي عرضه للقيل 
َم: إذا دّخنه ولم ينضجه ، قال رَوبةَ يصُف ماًء ورَده:  فه لتنظفهُ ويقال: شيَط فالّن اللّح   الغنِم وشوطتهُ: إذا أحرقّت صو 

ِم لم يَشِيطكن أجنّ    يئ اللّح 

 وقال الكَميُت يهجُو بنَي كْرٍز: 

ً   لكم أن  تكونوا في إخائُكمُ  أرجوُ  هاَء تقلي كّل صفارِ  كل با  كَور 

  قابس  شيَط الوجعاَء بالنّارِ  من  أجابت  صفيراً كاَن أتـيهـا لّما

: وشيَط فالن من الهبةَ وتشيَط: أي نحَل من كثرِة الجماَع وتشيط : احت  رَق ايضًل، وأنش َد األصمعي 

َِ أو تَشيطه   بَعد     انشواِء الجلد 

لهَم: ناقةَ مشياط وهي التي يسرعُ فيها  وغضِب فالَّن واستشاَط: أي احتدَم كأنه التهَب في َغضبهَ وقال األصمعّي: هو من قَو 
تشاَط السل طاَن -صلّى هللا عليه وسلّم-السمُن، ومنه حديُث النبّي   تسلط الشي طاُن.: إذا اس 

  في قَول  المتنخّل الهذّلّي: وقيل

مِ  َ   نواشرهُ   المع صِم المغتاِل علت   كَوش  ـتـشـاطِ  بِوشِم  مـس 

تشاَط هذا الوشُم أي ذهب فيه وتفشى وطاَر كّل مطير وانتشَر. يَط فاس  تش   أي: َطلَب منه أن يس 
تشاَط الحماُم: إ تشاَط العبيُر: أي سمَن واس  تقتَل، وأنشَد: ويقاُل: اس  تشاَط فالن: إذا اس  : اس   ذا طاَر وهو نَشيط  وقال ابن ُشميل 

ـــــــتَـــــــشـــــــيطـــــــينَ  دمـــاءَ  أشـــاطَ  تَشي طاً، فَمعناه: ماُرني هللا عليه وسلّم صلّى النبي َرؤوُس ليقوم  منهم وسل سلُوا وأما ما روّى أنَ  وغلّ   كـــــــلـــــــهـــــــمَ  الـــمـــــــس  ً  ضاحكاً مس    ضحكاً شديداً. ضاحكا

ِء إماّ احتراقاً وإماّ غيَر ذلك.  والتركبُي يدُل على ذَهاِب الشي 
 ?? 

 صبط

َزنجّي: الصبُط: الّطويلةُ من أَداةِ الفّداِن.  الخار 
 ?? 

 صرط

نا الصَراَط   المستقيم(، وقال القع قاعُ بن عطيةَ الباهلّي: الّصراُط والسراُط والّزراُط: الطريُق، قال هللا تعالى: )اهد 

ِرييَن مهـريَ  أكرّ   على الحرو 



ًر ممدوَد على متِن جهنَم أحّد من السيف وأدّق من الشعر يمر عليه الخالئق  وأما صِراُط اآلخرةَ فهو عند أهِل السنِة جس 
ِر أعمالهم؛ يمّر بعضهم كالبرِق الخاطِف  وبعضهم كالريحِ المرسلةَ وبعضهم كجياِد الخيِل وبعضهُم فيجوزوه أهُل الجنِة على قد 

اركُم حتّى تجوز  فاطمةُ بنُت محمد  ?صلى  يشتّد وبعضهم يمشي وبعضهم يزحُف، وينادي مناد  من بطناِن العرِش: غضوا أبص 
رك لهبي، وتِزل وتد حض عن-هللا عليه وسلّم د ذلك أق داُم أهل النّار. أجازتا هللا ، وتقوُل النّاُر للمؤمن: جز  يا مؤمُن فقد أطفأَ نو 

ليائه، ورزقناَ شفاعةَ رسلِه  تعالى على الصراِط إجازته من أهل  النّار. أجازنا هللا تعالى على الصراِط إجازتهَ من اصطفاه من أو 
 وأن بيائه.

: الُصَراُط  يِن أيضاً ?? -بالضمّ -وقال ابن عباد  يُف الطويُل، وهو بالس   : الس 

 صعط

عطتهَ وأس عَطتهَ بمعنًى واحِد.اللّ  . وقال غيرهُ: صعطته وسع طته وأص  يانّي: الصع وُط والسعوُط بمعنّى واحد   ح 
 ?? 

 صفنط

تعملتهاَ العَرُب، وقد َذكَر الشاهُد في فصل السيَن. فنَط واإلسفَنُط: الخمَر؛ لغةّ روميةّ اس   ابن عبّاد: اإلص 
 ?? 

 صلط

 نى السيَن.ابن عباد: صلّطة هللا عليه: بمع
 ?? 

 صمرط

رُط الرأِس: وهو إلى الطوِل. رُط الرأِس ومسم   ابن عباد: رجّل مصم 
 ?? 

 صوط

ط. ؛ وهو ماضاَق منقعهُ وقد انمّد كالّسو  َزنجَي: الصّوُط: صوّت من ماء   الخار 
 صيط: ابن عباّد: الصياُط: اللّغَُط العالي المرتَفُع.

 ?? 

 ضبط

م.  َُ الشيء: حف ظهُ بالحز   ورجّل ضابَط: أي حازّم.َضبط 
. ء  ُمَك الشَيَء ال تفَاِرقهُ، يقاُل ذلك في كّل شي   والضب ُط: لزو 

بطهُ َضب طاً: إذا أخَذه أخذَاَ شديداً. والّرجُل الضاّبَط: الشديُد األيُد. وقال غيرهُ: َء يض  : ضبَط الّرجُل الشي  جمّل  وقال ابن دريد 
 ضابِّط: كذلك، وقال أسامةُ الهذّلَي: 

 الّضاِبـط بالذكرِ  يبُرجُ   أنا والسيّيُر في مت لف   وما

. يه عبَر عينه  وى: "يعبُر" أي ير   وير 
 وفي المثِل: أضبُط من أعمى وأضبط من َذرة ، وذلك أنها تجرماّ هُو على أضعاَفهِا، وربماّ سقطاَ من مكان مرتفع فال ترسلهُ.

بَط من عائشةَ بن عثم  من بنَي عبد شم   ، وكاّن من حَديثهُ إنهَ سقى إبلهَ يوماً وقد أنزَل أخاه في الركيةّ ويقال: أض   َ َس بن سعد 



َد: للميِح فازدحمت اإلبل فهوت  بكرةَ منها في البئِر فأخذَ بذَنبها؛ وصاَح به أخوه: يا أخي الموَت، قال: ذاك إلى ذَنَب البكرةَ؛ يري  
، ثم اجت ذبها فأخرجها. هذه . ولم يذكُر  أنه انقطَع ذَنبهاُ وقعت  رواية حمَزةَ وأبي الندى. وقال المنذري: هو عابسةُ، من العبوس 

.  عائشةَ بن عثم  ابن الكل بي في جمهرةَ نسب  َعبد شمَس بن سعِد ابن زيِد مناةَ بن تميم 
طةَ: عمها المطُر. ّض مضبو   وأر 

ةَ  َُ الفريس  بُط: األسُد، وإنما وصَف بذلك ألنهُ يأخذَ بطها فال تكاُد تفلُت منه. وقال األصمعّي: والّضابُط واألض  أخذَاً شديداً ويض 
؛ وباكيتهَ تقوُل:  برنَي من حضَر جنازةَ َروحِ بن حاتم   أخ 

بَط يمشـي أسدّ  فاَء وغيلِ  بينَ   أض   طر 

ضاحِ   من نَسـجِ داود لبسهُ  يلِ  كضح    المس 

 : ٌُ  وقال الكَميْت

بُط الهواُس فينا شجاَعةً  هو يِه الهجفَ ي وفيمن    األض   المثقـلُ  عاد 

ٌُ امرأتهَ:  -واسمهُ منقد   -واللبؤةَ: ضْبطاُء، قال الجميحُ   يصَف

دي فمـجـرية أما بِ  ضب طاءُ   اذا حرَدت  حر    تمنُع غيالً غيَر مقرو 

 ويرْوى: "جْرداء". وكذلك ناقة  ضْبطاء، قال: 

دي كأنها عذُافرةَ    اغدا السّواَم السّوارح فَني قّ   َضب طاء تخ 

 عن األَضبَط فقال: الذي يعمُل بيسارِه كما يع مُل بيمينِه. -صلّى هللا عليه وسلّم-وُسَل النبّي
أضبَط  -رضي هللا عنه-وقال ابن دريد: َرجُل أضبَط؛ وال أعلُم له فع الً يتصرُف منه؛ وهو الذي يع مُل بيِديهَ جميعاً . وكان عمُر 

مةَ: وربيعةُ بن األضبَط األشجعّي: من األش  ّداء على األسراء، قال إبراهيم بن علي بن محمد بن سلمةَ بن عامر بن هر 

  إساَر ربيعةَ بن األَضبطِ  يش كو  الوالئُد رأسهَ فكـأنـّمـا هزمَ 

بُط بن كالب.  قال: واألض 
  َ بُط بن قريع  بن َعوف  بن كعب بن سع د ابن ّزيِد مناة بن تميم، شاعّر مشهوّر، ونبو تميَم يزعموُن أنهَ اوُل من رأِس واألض 

 فيهم.
ةُ: من   والّضبن طى: القوَي، وبعضهم يجعُل النوَن واأللف زائدتيِن، وسن عيّد ذكرهُ إن شاء هللا تعالى. والضب طة والمسةُ والطريد 

 لعُب العَرب.
، ومنه حديث أنيس  رضي هللا عنه: سافر نا ملوا؛ فمروا وتضبّطُت فالناً: أي أخذتهُ على حبس  مني له وقهر  س من األنصار فأر 

هُم وسألوهم الشرى فلم يبيعُوهم؛ فأصابوا منهم وتضبطُوا.  بحي من العرَب فسألوهم القرى فلم يقرو 
. اعى وقويت   ويقال: تَّضبطِت الّضاُن: أي أس رعت  في المر 

اإلبل الصغرى ألنها أكثر أكالً من المعزى  وقال ابن األعرابّي: إذا تَضبطِت المع زى شبعِت اإلبُل، وذلك أّن الضاََن يقال لها
هد زهداً منها، فإذا َشبعِت الضاُن فقد أحيّا النّاُس لكثيرةِ العُشب. سُن إراغةً وأز  ناكاً وأح   والمعزلى ألطُف أح 

 ?? 

 ضبعط

رتينِ -ابن دريد  الّضبغطى والّضبغطى   : كلمةُ يفرعُ بها الصبياُن.-بالعَي ن والغَي ن مقّصو 
: كلمةّ يفرعُ بها الصبياُن؛ يقولوَن: جاءَك َضبغطى ويا َضبغطى خذُه، ضبغط: ا : الّضبعطى والّضبغطى مقصوريتن  بن دريد 
 وأنشَد: 

 ُ   إن  فّزعَ بالّضبغ طى يجَزعُ  زَونـزّك زّونـزى وزجها

تعملُ  يء  يعرَف وكأنها كلمةّ تس   في التخويَف، قال:  وزاَد غيرهُ: واأللُف لإلل حاق. وقال ابو عمرو: ليس هو بش 

كـى أشبهَ  ء  هو بالحـبـر  ضفُ   شي    إن  خوَف بالّضبغطى يخ 

 والجمُع ضباَغُط.
طيتنّي إالّ الّضبغطى مرسلةً؛ فأنث؛ وقال: أي الباطَل. َج: يقال: ما أع   وقال ابن بزر 

 ?? 

 ضبنط



 قال ابن دريد  في الّرباعّي: الّضبنطى: القوّي الغليّط.
 ? 

 ضرط

: ِف ضرطاً، قال:  ابن دريد  بَن من المنَزو  طاً وضري طا وضّراطاً. ومن أمثالهِم: أج  الّضرُط معروّف، يقال: ضرَط يضرُط ضر 
وله حديّث. قال الصغاّني مؤلّف هذا الكتاب: قالوا: كان من حديثهّ أن  نس وةَ من العرَب لم يكّن لهّن رجُل فّزوجن إحداهُن رجالً 

: إّن صاحبناَ كان يناُم الصب حة فإذا أتين ، فلّما َرأين  ذلك قال بعضهّن لبعض  ، فيقول: لو نَبهتننَي لعادية  طبح  ه بصبوح  قلَن: قم  فاص 
، فَجعَل يق ول: الخيُل لشجاعّ فتال ين حتى نجربهَ، فأتينهَ كما كّن يأتينه  فأيقظنهَ فقال: لوال لعادية  نَبهتننّي، فقلَن: هذه نَواصي الخيل 

 حتّى ماَت.الخيُل ويضرُط، 
ص، فوضَع رأسه  ُس بنُت لقيِط بن ُزرارة تحت عمرو بن عمرو وكان شي خا أبر  وفيه قوّل آخر: قال أبو عبيدةَ: كانت دَختنو 
يوماً في حجرها وهي تهمّم في رأسه، إذ جحَف عمرّو وساَل لعلبهُ وهو بيّن انّائِم والقظاِن فَسمعهاَ توفّف، فقال: ما قلِت؟، 

يذم من بني ُزرارة فَحادت  عن ذل ، فَطلقها، فنكحهاَ رجلُّ جميّل جس   َ قال ابن -ك، فقال لها: أيسرِك أن  أفاِرقِك؟، قالت، نعَم
جها نائماً ينخُر، فَنبهتهُ -حبيَب: نكحهاَ عميُر بن عمارةَ بن معب ِد بن ُزرارة ، ثَم إّن بكر بن وائل  أَغاروا على بني دارم  وكان َزو 

 َخيراً، فقالَت: الغارةَ، فلم يزِل الّرجُل يحبُق حتّى ماَت، فَسمَي: المنزوف  ضرطاً.وهي تظّن أنَّ فيه 
ركهم الحّي، فطلَب عمرو بن َعمًر قتَل منهم ثالثةَ َرهط  وكان في السرَعاِن، فردوهاَ اليه، فَجعلها أمامهَ  س فأد  وأخذت  دختنو 

 فقال: 

ِت َخيرا أي  وأب ـرا فَيشةً  ال عَظيمَ   حلي لي ِك وَجد 

ا أم  إلى أهل ـهـا فَرّدها  الذي يأتي العُدوَّ سير 

نا، فقال رفيَقهُ: إن ما ويقال: إن رَجلُي ِن من أعرب خرجا في فالَة  فالحَت لهم شجرةّ فقال واحّد منهما للرفَيقة: أي قوماً قد رصُدو 
 وضرَط حتّى نزَف روحهُ. هي عشرةّ، فَظنه يقول: عشرةَ؛ فجعَل يقول: وما غناُء اثنيَِن عن عشرة  

ويقال: زعمواُ أنه كانت  تحَت لجيم  بن صع ِب بن عليِ بن بكر بن وائل  امرأةَ من عنزةَ بن أسَد بن ربيعةَ يقال لها: حذاِم بنُت 
قص بن لجيم. ثم تزوّج بعد حذاِم صفيةَ بنت  العتيَك بن أسلم بن يذكّر بن عنزةَ بن أسَد بن ربيعةَ؛ فَولدت  له عجَل ابن لجيم  واألو 

أتيه تناُزعّ فقاَل لجيّم:  ، ثّم انه وقَع بين امر   كاهل بن أسَد بن خزيمةُ، فولدت  له حنيفةَ بن لجيم 

  القوَل ما قالت  حذَامِ  فإنّ   قالت  حذَاِم فَصّدقوهـا إذا

 
وى: "فأنَصتوها" أي: فأنَصتوا لها، فذَهبت  مثالً ثَم إّن عجَل بن بلجيم  تزوجَ  الماشريةَ بنت نهس بن بد ر بن بكر  بن وائل  وير 

: احفظ علي ولدي، قال: نعَم، فلما ولَدت  ّسماه  ، فقالت لعجل  زَن بن عوف  العبدّي فطلقها وهي نسًء ألشهر  وكانت قبله عند األح 
لجيم  من سفر فتلقاه بنو أخته عجّل سع داً.وشّب الغالُم فخرَج به عجّل ليدفعه إلى األحزِن بن َعوف وينصرف، وأقبَل حنيفةُ ابن 

فعه إليه، فساَر في طلبه فوجودهَ راجعاً قد دفعه إلى أبيه،  عجل فلم يرفيهم سع داً، فسألهم عنه فقالوا: انطلق به عجّل إلى أبيه ليد 
بيه ومولى له، فقال: ما صنعت  يا غشمةُ وهل للغالم أّب غيرك؟ وجمع إليه بني أخيه وسار األحزِن ليأخذَ سع داً فوجده مع أ

زُن: ابنك ابن بوحك الذب يشرب من صبوحك، فذهبت مثالً،  زن: يا بنّي األح  اله بالتنحي عنه، فقال له األح  فأقبلوا فخذله مو 
زُن حنيفهُ على رجله فحنفها فقيل له حنيفةُ؛ وكان  زن فجذمه بالسيف؛ فحينئذ  قيل له جذيمة، وضرَب األح  فضرب حنيفة األح 

َف ضرطاً، فذهبت   اسمه أثاالً، زَن وقع عليه الضراط فماَت، فقال حنيفة: هذا هو المنزو  زِن ما أصاِب األح  فلما رأى مولى األح 
. ل   مثالً، وأخذ حنيفةُ سع داً فرده إلى عج 

ف ضرطاً دابةً بين الكلِب والذئب إذا صيَح بها وقع عليها الضراط من الجبن وفي مثل  آخر: أو   دى العير إالّ ويقال: إّن المنُزو 
، ويضرُب لفساِد الشيِء حتى ال  ضرطاً، يضرُب للدليِل، ويضرُب للشيخ أيضاً؛ وهو منصوب  على اال ستثناِء من غير جنس 

 يبقى منه إال ماال ينفُع به؛ أي لم يبق من جلدِه وقوته إال هذا.
رةِ، يقال: كانت كضرطة  األصّم اذا فعَل فع   طة األصّم: مثل في الند   له لم يكن فعلها قبلها وال بعدها مثلها.وضر 

يِة قليلها. : رجَل أضرُط: َخفيُف اللّح   وقال ابن دريد 
طاُء: قليلة شعر الحاجبيَن، قال: وقال األصمعي: هذا غلط، إنما هو رجَل أطرط إذا كان قليَل شعِر الحاجبين   وأمرأة ضر 

ُب أشفاره ؛ االّ أن  األغلَب على الغطف. وقال أبو حاتم: هو أضرُط ال غير. وروي واالسُم: الطرُط، وربما قيل ذلك للذي يقل هد 
ُت أعرُف: قولهم: رجُل أضرَط.  عن ابن دريد  أيضاً أنه قال: لس 

 قال: ونعجة ضريطةُ: أي ضخمةَ سمينةّ.
ى بها في تركيِب س   ر ط.وقولهم في المثل: األخذَ سريطي والقضاُء ضريطى؛ فسَر وذكرِت الوجوهُ التي يرو 

. ّط ضُروّط: أي ضخم  : إنه لضرو   وقال ابن عباد 
: يقال تكلم فالن فأضرَط به فالّن: أي أنكَر عليه قوله، ومنه قوُل علّي  : أنه دخَل بيت  الماِل -رضي هللا عنه-وقال ابن دريد 

تّخف  به وهو أّن يح   فري ويا بيضاُء ابيّض غري غيري. أي اس  كّي بف يِه فعل  الّضارِط هّزًء فأضَرط به وقال: يا صفراُء اص 



 وسخِريةّ.
ويقال: أضَرطه وضّرطه تضري طاً: أي فعَل به فع الً حصَل منه ذلك وكاَن يقاًل لعمرو بن هند  الملِك: مضّرَط الحجارةِ لشّدتِه 

 وصرامتِه.
 وضّرَط به: أي هزئ به، مثُل أضرَط به.

 ضرعمط

مُط من األلباِن: الخائرُ  : الضّرع  اُن إلى كّل شيء.ابن عباد  ، وهو من الّرجاِل: الشهو  َِ 
مُط مثلهَ.  والّذَرع 

 ضرغمط

غاطةَ من طي ن  وولي خةَ، وهل الوَحُل. راَب: ضر   في نوادِر األع 
 واض رغَط الرجُل: إذا ان تفَخ َغضباً.

ِه. هُ على لح  رغّط الرجُل: إذا انثنى جلد  : اض   وقال ابن عباد 
: رجُل مضرغّط:  ضخّم ال غناَء عنده، وأنشَد:  وقال ابن دريد 

ني راعي اإلوزّ  قد   عب د  مضرّغط كزّ  لكل  بعثو 

مهزِ  ليس    إذا جئُت بمر 

تبشّر. مهّز: مس   مر 
م.  وقال غيرهُ: المضرّغَط: الكثيُر اللّح 

 ?? 

 ضرفط

ّم ضرافطةُ. : البطي َن من الرجاّل، وقو  َِ فاطةُ والضَرافُط  ابن عباَد: الضر 
فطّي: ال  ضّخُم الكبيُر.والضر 

 ولعبةّ لهم تسمُى الضّريف طيةَ.
فط: أوث قتهَ وشَددتهَ.  وضر 

 والتضّرفَط: أن تركَب صاحبَك وتخرج رجليك من تحت إبطيه ثم تجعلهما على عنقه.
 ?? 

 ضطط

: الضَّطط   : الوحل الشديد من الطين ويقال: وقعنا في ضطيطة  منكرة  أي في وحل وردغة.-بالتحريك-األزهريُّ
 : الّدواهي ?? -بضمتين-قال ابن األعرابي: الضطط و

 ضعط

 ابن عباد: ذعطه وضعطه: إذا ذبحه.
 ?? 

 ضغط



صلى هللا عليه -ضغطه يضغطه ضغطاً: إذا زحمه وغمزه إلى حائط أو إلى األرض، ومنه ضغطة القبر، وفي حديث النبي 
 ا سعُد.لنجا منه -ويروى: من ضمة القبر-: لو نجا أحد من ضغطة القبر -وسلم

وقال القتبي في حديث شريح : أنه كان ال يجيز االضطهاد وال الضغطة: االضطهاد: الظلم والضغطة والعصرة من الغريم؛ 
وهما أن يمطل بما عليه ويلوي به ثم يقول لصاحب المال: أتدعُ لي كذا وتأخذ الباقي معجالً، فيرضى بذلك ويصالحه على 

لك ويلزمه جميع الشيء إذا رجع به صاحب الحق عليه ويقول له: بينتك أنه تركه لك وهو شيء يدعه له، فكان شريح ال يجيز ذ
 يقدر على أخذه.

والضاغط: كالرقيب واألمين، يقال: أرسله ضاغطاً على فالن، سمي بذلك لتضييقه عليه وقبضه يده عن األخذ، ومنه حديث 
ه ساعياً على بني كالب أو على سعد بن ذبيان: فقسم فيهم ولم بعث ب -رضي هللا عنه-: أن عمر -رضي هللا عنه-معاذ بن جبل 

يدع شيئاً، حتى جاء بجلسة الذي خرج به على رقبته، فقالت له امرأته: أين ما جئت به مما يأتي به العمال من عراضه أهلهم، 
المرأة بهذا القول، وجاء في  إرضاء -وهللا أعلم-فقال: كان معي ضاغط: أي أمين. ولم يكن معه أمين وال شريك، وإنما أراد 

: الحرب واإلصالح بين الناس وإرضاء أهله. وقيل: أراد -صلى هللا عليه وسلم-حديث النبي  : ال يحل الكذب إال في ثالثة 
، وهذا من معاريض الكالم.  بالضاغط هللا تعالى المطلع على سرائر العباد وكفى به أميناً، وأوهم المرأة أنه كان مزموماً بأمين 
والضاغط في البعير: انفتاق من اإلبط وكثرة من اللحم. وهو الضب أيضاً. وقال ابن دريد: بعير به ضاغط: إذا كان إبطه 

 يصيب جنبه حتى يؤثر فيه أو يتدلى جلده.
 والمضاغط: واحدها مضغط؛ وهو أرض ذات أمسلة منخفضة  زعموا.

 : موضع.-قال: وضغاط ?بالضم
جنبها بئر أخرى فيقل ماؤها، وقال قوم: بل الضغيط بئر تحفر بين بئرين مدفونتين، وقال  قال: والضغيط: بئر تحفر إلى

 األصمعي: الضغيط بئر إلى جنبها بئر أخرى فتحما فيصير ماؤها منتناً فيسيل في ماء العذبة فيسده فال يشربه أحد، وأنشد: 

ِن والَّضِغيِط يَش رب نَ   ـي طِ الَمـسِ  يَعَف َن ّكَدرَ  وال  ماء األج 

: الضغيطة: مثل الضغيغة من النبت والبقل وهي من الطعام: مثل اللبيكة.  وقال ابن عباد 
: الشدة والمشقة، يقال: اللهم ارفع عنا هذه الضغطة. وأخذت فالناً ضغطِة: إذا ضيقت عليه لتكرهه على -بالضم-والضغطة 
 الشيء.

: تضاغط القوم: إذا ازدحموا. والمضاغط  ة: المزاحمة، وأنشد: وقال ابن دريد 

كيبُ   النَّدى حيُث ترى الضَّـغَـاطـا إنَّ    يَُدلُّ على ُمَزاحمة  بشدة . والتَّر 

 ?? 

 ضفرط

 الليث: ضفاريط الوجه: كسور بين الخد واألنف وعند اللحاظين، كل واحد منها ضفروط.
 : ضخم البطن رخو، وهي الضف رطةُ ?? -بالكسر-وجمل ضفرط 

 ضفط

 بينُّ الضفاطِة: أي ضعيُف الّرأي والعقِل، قال أبو حَزام  غالُب بن الحارِث العُكلّي رجل َضفيّط 

ِء الضفيطِ  ويّخفي  بالجناِن على المُزجـى تعاَدت   َء بالبد    الخب 

في: يظهُر، والبدُء: الّداهيةَ، وقد ضفَط  تأَذّن فقال: إني -رضي هللا عنه-، وبلَغ ُعمر -بالضمّ -يخ  ألراهَ َضفي طاً، ألنه  أّن رجالً اس 
 كان ينكر قوَل من قال: إذا قعَد إليك رجّل فال تقُم  حتّى تستأذنِه.

ُط الذي يبد ي إذا جامَع أهله. يو   وقال اللّيُث: الضِفيُط، العذ 
 يه صاحبهُ.وعن ابن سيرين: أنه شهَد نكاحاً فقال: أيَن َضفَاطتكُم، أراَد الدّف ألنه لعّب ولهو فهو راجّع إلى ما يحمُق ف

ذ يك من الّضفاطِة، أتسأُل ربّك أالّ -رضي هللا عنه-وفي حديّث عمر  : أنهّ سمَع رجالً يتعوذّ من الفتِن فقال: اللهم إني أُعو 
  يرزقّك أه الً وماالً. َذهَب إلى قوله تعالى: )إنما أموالكم وأوالدكُم فتنة( وكرهَ التعوَذ منها 

: لو لم يطالِب النّاُس بدم  عثماَن لرمواُ بالحجارة من السماء، فقيَل له: اتقواُ هذا وأنَت -نهمارضي هللا ع-وفي حديث ابن عباس  
عى.  قِة، وجمُع الضف ِط َضف طى؛ كصري ع وصر  عامَل لفالن، فقال: إّن في ضفطات وهذه إحد ى ضفَطاني. الّضفطةُ للمرةِ كالم 

، فقال أبو بكر  ?رضي هللا عنه -?صلّى هللا عليه وساّم: أّن أصحاب محمد  -وفي حديِث عمُر ?رضي هللا عنه : -تذَاكروا الوتر 
كى.-رضي هللا عنه-وقال عمُر  -أماّ أنا فأب دا بالوت رِ  قى والنو   : لكنيِ أوتُر حين يناُم الضف طى: هُم الحم 



ً -والّضف يُط   من فحول  اإلبِل: السِريُس. -أيضا
 .والّضف يط: السخّي، وهو من األضَدادِ 

 : شبيهةّ بالدجاّلِة؛ وهي الرفقةُ العظيمةُ.-بالتشديد-والضفّاطةُ 
رابّي: الضفّاُط: الجماُل وروي: أّن ضفاطة  وى: -والّضفاُط: الذي يكرُي اإلبل من قريِة إلى قرية  أخرى. وقال ابن األع  وير 

. -ضفّاطي ن ََ  قدمواُ المدينة 
: وقيل: الّصافطةُ: ُرذاُل الناس، وكذلك الّضفاطُ   ، قال جّساس بن قطيب 

  به شماءُل الضفاطِ  ليست  

مِك والزيِت وقال ابن المبارِك: الضفاَط: الجالُب من األصِل  : الّصافطةُ: األنباُط كانوا يقدمون المدينة  بالدر  وقال ابن ش ميل 
.  والمقاُط: الحامُل من قرية  إلى قرية 

ي من منزل  إلى منزل    أو من ماء  إلى ماء، قال: وقيل: الضفّاُط: الذي يكر 

ِر سبيلِ  أناَخَ   كنُت َضفّاطاً ولكّن راكبا وما فى فوق َظه    فأغ 

: الضفّاُط: الذيقد ضفَط بسل ِحه. : يقال للعاّب الّدَف والصن جِ: الضفّاطةُ وقال اللّيث  وى: "ولكّن طالباً" وقال ابن دريد   وير 
: الضفُّط وقال غيرهُ: ضفط: أي شّد. والضفّاطةُ: اإلبل  لةُ. وضفَط عليه فلم يزايلهَ: أي ركبهَ وقال ابن شميل  : -مثاُل فلز  -الحمو 

 التّارُّ من الّرجاِل.
: الّصافط: المسافُر الذي ال يبع ُد السفَر.  وقال ابن عباد 

ُم: أي اكتنَز.  وتضافَط عليه اللّح 
سب أن  : وأح  كيُب يدُل على الحِق والجفاء، وقال ابن فارس   الباَب كلهّ مّما يعوُل عليه ?? والتر 

 ضمرط

ضّع يختبأ فيه. وقال  روُط في غيِر هذا: مو  ابن األعرابي: يقال لخطوط  الجبي ِن: الضمار يط ث، واحدها ضمروّط، قال: والضم 
يق. روَط: المض  : الضم   ابن عباد 

ِرُط العين ين ??  رُط الوجِه: المتشنجه. وكضم   والمضم 

 ضنط

ِو ذلك، قال روبةُ: اللّيُث: الضناطُ   : الّزحاُم الكثير يزدحمون  على بئر  أو نح 

  كان يرجُو مائُح السقاطِ  ما  لَوّراّد على الّضـنـاَطِ  إنيّ 

 مقاطَ  في كريِن من مثلَي نِ   دالَء المجِد وانت شاطي جذ بي

جو سقاطي.وروى ابن عمرو: السقاَط: أي السِفلة من النّاس؛ الواحُد: ساقِط، وقال غيرهُ: ال  ذي ير 
وّد، قال ابو حزام  غالُب بن الحارث العكلّي:  ُد: أّن تتخذَ المرأةُ صدي قيِن، فهي ضنّوَط وضم   والضن َط والضم 

فُل أّن تفّحـي فَيا يحِ صّهصلق  ضن وطَ  نَدي دَ   قَز لست  أح    فَح 

 القزةُ: حيةّ تثُب على الرجال، والصَهصلُق: الصخابةُ.
: وقال أبو عبيدةَ  م ضنطاً، وأنشَد أبو زيد  : الضي ُق، وضنَط فالّن من الشح   : الضنط 

َن ضنَطا أبو   بنات  قد ضنط 

: الضنَط: النشاُط.  وقال ابن عباد 
ُم. والّضنَط: الصلُف.  والضنُط: الشح 

 ?? 

 ضوط

َوُط: الصغيُر الفّك والدقنِ -بالتحريك-يقال: في فمهَ َضَوّط  ، وقيل: الذي يطوُل حنكه األعلى ويقصُر : أي َعوّج. واألضوُط واألذ 
 األسفُل.

ّوُط  وُط واألذ  ً -واألض  مُق.-أيضا  : األح 



خي من كثرةِ الماِء. ةُ: العجيَن المستر   والضِويط 
ض.  وقال ابن السكيِت: قال الكالبّي: الضِوي طةُ: الحما ةُ والطي ن يكون في أصِل الحو 

مُق، وأ هري: وقال أبو عمرو: الضِري طةُ: األح   نشَد األز 

 العاقلِ  ويفعُل غير فعلِ  نفسي  ذاك الضِوي طةُ عن هوى أيردني

 وأنشَد ابن السكيت في األلفاظ لرياحٍ: 

  هوى نفسي ويمنعني ويفعُل ما يريدُ  عن

 ثم قال أبو عمرو: 

  هوى نفسي ويفعُل ما يريُد شبي بُ  عن

قطَت "شب قَطَت "يمنعني"، قال: ورواية أبي عمرو وقال ابن األنباري: إذا أتيت ب"بمنعني" أس  يب"؛ واذا أتَيت  ب"شبيب" أس 
ض.  أث بُت في العُرو 

 وقال أبو حمزةَ: يقال: أضِوِط الزياَر على الفرس: أي َزيره  به.

ها، وتضّوطوا هم. : ضوطوا ماشيتهَم: أي جمعو   وقال ابن عباد 
 ?? 

 ضيط

: ضاَط الرجُل في مشيتِه، فهو يضيط    ضيطاناً: إذا حرك منكبيه  وجسده حين يمشي.أبو َزيد 
: رجّل ضياّط: شديّد.  وقال ابن عباد 

يرافي. وقال غيرهُ: قال رجُل من بني شيباَن، وقال أبو محمد  األسوُد:  والضياط: الرجُل الغل يط، قال نقادةُ األسدي: قاله ابن الس 
ر بن مرثد  األسدّي، قال الصغانّي مؤلف  : هو ألبي سعر  منظو   هذا الكتاب: ليس ألبي سعر 

باجةَ الضـيّاط حتّى سحُ   تَرى البَج  باطـا يم   لماَ حالَف االغ 

ف     من ساعدِه المخاطا بالحر 

 ?? 

 طرط

ِر الحاجبيِن. ، قال: وال يستغ َن عن ذك  : إذا لم يكن  له حاجباِن، قاله أبو زيد  ََ  َرجّل أطرُط الحاجبيَن وأمرّط الحاجبين 
 عرابّي: الّطارُط: الخفيُف الشعِر.وقال ابن األ

ث.  وقال بعضهُم في األطرِط: األضرُط، ولم يعرفهُ ابو الغو 
: قليلةَ شفِر العين. كذا قال: "شفر   طاُء العين  رأةَ طر  ، يقال: طرَط طرطاً، وأم  : األطرُط الّرقيُق الحاجبين  وقال ابن عباد 

. ":والصواُب هد ب العين   العين 
 ?? 

 طلط

هى والطلطئيُن والبرحيُن: الّداهيةُ.ابن األ  عرابّي: فالّن أطلُط: أي أد 
 ?? 

 طوط

 اللّيُث: الحيةُ، قال يصُف الّزماَم: 



ُ  ما لُ  مقَومّ   إن  يزاُل لها شأّو يقومـهـا ِط الماِء مجدو    مثُل طو 

 :  والطوُط: القطُن، قال المتلمس 

كةّ    و من فاخِر الطوطالّدمقسّي أ من  حبِكت  منها نمانـمـهـا محبو 

 وقال رجُل من جرْم: 

ُ  َصف راءَ  يكت  نمانـمـهـا قِس أو من فاخِر الطوطِ  من  رجُل ح    المَدم 

 وقال أميةُ بن أبي الصلْت: 

رعهُ أغّن نباتـهُ  والطوط ك  يع ضدُ  فيه  نز    اللّباُس لكّل حو 

ضَ  ّ  واألر   نـولـدُ  مفابرناُ وفيها فيها  معقلنا وكانت أمنـا

زتهُ. : "جراؤه فيه اللبُاس" أي: جو   ويروى 
دّي.  وقال الدينورّي: زعَم بعُض الرواةَ أّن الطوَط أيضاً: قطُن البر 

 ورجُل طوط  وطاُط وقوُق وقاًق: أي طويّل.
. هين   وطاّط: ذو وج 

مةَ، وللجمِا الهائجِ الّرافع رأسه، قال ذوالرمةّ:   وكذلك الطاّط: للشديِد الخصو 

 مّما عـودتـهُ أقـاِربـهُ  بع ينيهِ   طاط  عن الحق طامح   امرء   فَربّ 

صـاَء ذاةَ كـريهة   ركب تُ  راءَ   به عـو    حتّى يعرَف الضيم  جانبهُ  وزو 

ءة. تطيِل على أصحابِه، وللرجِل القليِل المُرو   وللخفاِش، وللرجِل المس 
 والطوّط: طائر.

 تي بالطاّطِة من الغل مان وهم الطواُل.وقال ابن األعرابي: طّوط الرجَل تطوي طاً: إذا أ
 ?? 

 طيط

طاً: أي هاَج، فهو جمل طاّط وطائط، وأنشَد، األصمعّي:   طاط الفحُل يطيط  ويطاُط طيو 

  أنها القت  غالماً طائطا لوَ 

. وليس هذا عندهم بمحمود.  قال: هو الذي يطيُط: أي يهدُر في اإلبل؛ فإذا سمعِت الناقةُ صوته  ضبعت 
ّب من القطا، -على وزِن نينوى لقريةَ يونَس بن متى صلوات هللا عليه-طوى والطي   : ضرّب من الطيُر مع روف، وقيل: هو ضر 

ثين:   وهو دخي ّل في العربيةّ، قال بعض المحد 

س ثـبـيراً مـكـانـهُ  أما َِ نـينـوى وأن بتَ   والـذي ار   َزيتوناً على نَـهـر 

يطوى لما  لـهـمَ عاَب أقواّم فعـالـي بـقـو لئن   ُت عن قولي  مدى فت ِر ط    زغ 

قال الصغانّي مؤلف هذا الكتاب: هكذا وجدُت قولهَ: "مدى فتِر"، والصواُب عندي: "قدى فتِر" أي مقداَر فتِر، يقال: قيدُّ رمح  
ح. ح : أي مقداُر رم  ح  وقدى رم   وقاُل ُرم 

يط : الواحدةُ ط   انةُ؛ وهي الكّراثةُ البّرية ومنابتهِا الرمُل، قال بعُض بنَي فقَعيس: والطي طان: الكُراث، وقال الدينوريُّ

  إذا الطي اُن بالرمِل نّورا. فَُساة  بني معن  صباةَ إذا صبـوا وإنّ 

 ?? 

 ظرط

ينة واحدة. ياطةُ واحدةُ: أي ط  ياطةُ واحدةّ وثر  ياطةُ واحدةّ وذر   يقال: أرّض ظر 
 ?? 



 ظرمط

َزنحبّي: صارِت األ  رُض متظَرمطةً: أي رَدغةَ.الخار 
 وتظَرمَط الّرجُل في الطيّن: وقَع فيه.

 ?? 

 عبط

بطها : مع بوطة  نفسها، وقد كتِب  -بالكسر -عبطُت النّاقة أع  بطاً: اذا َذبحت ها وليست  بها علةّ. وفي حديِث عبد الملِك بن عمر  ع 
كيب ع ش ر.  الحديُث بتمامِه في تر 

 الغيبةُ. وقال ابن األعرابّي: العبّط:

ََ قبُل، يقال: عبَط الحماُر التراَب بحَوافرِه: إذا أثارهَ، قال المراُر بن منقذ  العدوّي يصُف  ض  لم تحفر  : حفر  أر  والعَبط 
 حماراً: 

لـى يفـاَع  جـاذالً  ظلّ  تباَط المحتفر   يع بِطُ   في أع  َض اع    األر 

: ويروى: يقسُم األمَر كقسِم المؤتمِر وعبط الثوَب يع  بطهَ ْعبطاً ومعْبطاً: أي شقه ، وأَن األصمعي 

ضي أَواَن مع بطهِ  وعب طهِ    عر 

 فهو معبوَط وعبيط ، وجمُع العبيِط: عبط ، قال ابو ذُؤيب الهذَلي: 

 َ يهما بـنـَوافـذ   فَتخاَلسا   العبِط التي ال تُرقعُ  كنوافذِ   نفس 

يول، أل َّ مام واّل ِب وأطراِف األك   نها ال تُرقُع بع َد الع بط، وروى األصمعي: "كنوافِذ العطُب".يع ني: كشُق الجبو 
 وعبطِت الريُح وجه األرض: اذا قشرته .

يتاه حتّى عرَق قال النّابغةُ الجع دي  ّي:  -رضي هللا عنه-وعبطنا عرَق الفرَس: أي أجر  فى القشير   يخاطُب سواَر بن أو 

ت هالَ  َء الحميمَ عبَط الما وقد  وأطراُف الكالليِب تلتقي مَزح   فأس 

.  والعبُط: الكذُب الصراُح من غير عذر 
 وما تَفالّن عبطةَ: أي صحيحاً شاباّ، قال أميةُ بن أبى الصل ت: 

ً  من  كأّس فالمرُء ذائقها للموتِ   ال يمت  عبطةّ يمت  هرما

شكُ  ُ  بعض غّراتهِ  في  من فّر من مـنـتـهِ  يو   يوافقهـا

 علٍة، والجمُع: عباط ، قال المتنخُل الهذ لي:  والعبيُط: الذي نحُر من غير

 العبـاطِ  ملّوّب كدمِ  بهنّ   على معارَي فاخرات   أبيت  

وى: "معاصَم".  وير 
قُط:  تحقاق  لذلك، قال حميّد األر   وعبطتهُ الّداهيةُ: أي نالته ، وزاَد الليُث: من غيِر اس 

ل     طِ نساِت الّريِب العواب مدَ   عف  ولم يخـالـطِ  بمنز 

بُط   : الّداهيِة.-مثال جوهر  -والعَو 
ُم العَب ي ُط: أي والرجل  يع بط بنفسِه في الحرَب عب طاً: إذا ألقاها فيها غيُر مكره .والعبي ُط من الّدماء: الخالُص الطّرّي، وكذلَك اللح 

ميتهَ، ومنه حديُث النبّي  َع: أي أد  .وعبطت  الّضر   -رضي هللا عنه-ّن سوادةَ بن الربيع التميمّي : أ-صلّى هللا عليه وسلّم-الطريُّ
عَ الغنم ومري بنيِك أنء يحسنوا غذاء  قال: أتيتهُ بأمّي فأمر لها بشياِه غنَم  وقال: مُري  بن يِك أن  يقلموا أظفارهم أن  يع بطوا ضُرو 

جعوا: أي مخافةَ أن يوجعوا، والرباعُ: جمُع ريع ، وأراَد بإحسانِ   غذائها: أن  ال يستقَص حلَب أماتها إبقاًء رباعهم. قوله: أن يو 
 عليها لئالّ يخرُج الدُم من ضروعهِا. وهو كحديثِه اآلخر: دع  داعي اللبَن.

؛ مثُل عبطتها، وأصلهُ الشّق، قال رؤبة:  تبطُت النّاقةَ: ذبحتها  من غير  علة   واع 

تباطـي عليّ  قاطِ  كالحيةِ   أنماّر من اع  جتاب باألر    الم 

 بط: جرح، قال رؤبة أيضاً: واْعت



تباطي أني رّو بمضَر اع  تباطي َعراعرَ   ام    األقواِم واخ 

بين قريش  واألنّصار كتاباً، وفي الكتاب: إنهم أمةّ واحدةَ دون النّاِس، المهاَجروَن من  -صلّى هللا عليه وسلّم-وكتَب رسول هللا 
ل ِط بين المؤمنين، وإَن المؤمنين ال يتركون قريش  على رباعتهِم يتعاقلوَن بينهم معاَقلهم األو  ى ويفكوَن عانيهم بالمعروِف والقس 

، وإن ، وانَّ المؤمنين المتقيَن أيديهم على من بغى عليهم أو ابتغى دسيعةَ ظلم   مفرجاً منهم أّن يعينوهُ بالمعروِف في فداء  أو عقل 
ي سبيِل هللا إالّ على سواء  وعدل  بينهم، وإنه ال يجيُر مشرّك ماالً سلم المؤمنين واحّد؛ ال يسالُم مؤمّن دون مؤمن  في قتال  ف

لقريش  وال يعينها على مؤمن، وإنه من اعتبَط مؤمناً قتالً فإنهّ قوّد إالّ أن يرض ولي المقتول بالفعل، وإّن اليهوَد يتفقون  مع 
َ  أنفسهم وأموالهم أم ةّ من المؤمنين؛ لليهود دينهم وللمؤمنين دينهم إالّ من المؤمنين ما داموا محاربين، وإّن يهوَد بني عوف 

ِس وموالهم وأنفسهم مع البّر المحسن  من أهل هذه الصحيفة، فإن  ظلم أو أثَم فإنه ال يوتُغ إالّ نفسه وأهل  بيته، وإن يهود األو 
يفة وأبرهُ،ال يحوُل التائب دوَن ظلم ظالم  البّر دون الثم، فال يكسُب كاسّب إالّ على نفسِه، وإّن هللا على أصدِق ما في هذه الص

تباط وهو  تعاَر االع  ، وإنه من خرَج آمن ومن قعد آمن إالّ من ظلم وأثِم، وإن أوالهم بهذه الصحيفة البّر المحسُن. اس  وال إثم أثم 
.  الذبوُح بغير علة للقيِل بغير جناية 

ً -واالعتباط   ، وقد مر الشاهد عليه من شعر المرار في أول هذا التركيب.: حفر األرض التي لم تحفر قبل؛ كالعبط-أيضا
 واعتبط علي الكذب: أي اختلقه.

.  والتركيب يدل على شدة تصيب من غير استحقاق 
 ?? 

 عثلط

 األصمعي: لبن عثلط وعجلط وعكلط: ثخين خاثر، وأبو مثله، وأنشد األصمعي: 

بل ُططـه فا ستَو  لَةَ من ثُُرع  بة  األك    رساء من ُعثَلطهالخ   والشَّر 

 وأنشد أبو عمرو: أخرس في مجزمه عثالط يقال للبن إذا كان خاثراً ال يسمع له صوت: أخرس.
. ر َعثُالط  وُعجالط  وُعكالط   وُهنَّ قَص 

 ?? 

 عجلط

 األصمعي: لبن عجلط وعثلط وعكلط: أي ثخين خاثر، وأبو عمرو مثله، وأنشد: 

  الخامِط من ُعكلطه ةوَكث أ  رأيَت َكث أتي ُعجلـط   َكي ف

 واألصل: عجالط وعثالط وعكالط. وأنشد أيضاً: 

 لبناً ُعجـالـطـا ولسقاه  بغى أعطاه تيساً قافطا ولو

 وقال الليث: العجالط: اللبن الخاثر الطيب وأنشد: 

  لَبِن الضَّا ن فلسُت ساخطا من  اصطبحُت لبناً عجالـطـا إذا

 ?? 

 عذط

ُط: الذي يحدث ع يو   ند الجماع، وقال ابن عباد: العذيوط والعذوط كالهما: الذي إذا أتى أهله أبدى، قالت امرأةُ: العذ 

ِط به بَـَخـرُ  إنَّي يو    يق تُُل من ناحاهُ إن كشرا يكادُ   يُلي ُت بِعذ 

 والمرأةُ عذيوطة.
 وقد عذيط الرجل. وقال الليث: وأما العذط فمنه العذيوط، والجمع العذاييط والعذاويط؛ وإن شئت عذيوطون

 -وقال المفضل بن سلمة في كتاب إخراج ما في كتاب العين من الغلط: ال يقال عذيط؛ وال يشتق من العذيوط فعل ?مثل الزملق



 ألنه خلقة.
 ?? 

 عذفط

رفوُط: بمعنى؛ الُدويبة  تسمى العسودة بيضاء ناعمة تشبه بها أصابع الجواري. ُط والعض  فُو  ُط والعُض  فُو   العُذ 
? ? 

 عذلط

 ابن عباد: لبن عذلط وعذالط: بمعنى الثاء والجيم؛ أي ثخين.
 ?? 

 عرط

: تعرُط الشجر حتى تذهب أسنانها.  الفراء: ناعقةُ عروط من نوق عرط 
 وقال ابن األعرابي: عرط فالن عرض فالن: إذا اقترضه بالغيبة. وأصل العرط: الشق حتى يدمى.

 .-مثال حذيم-العريط  وقال اللَّحياني: العقرب يقال لها: أم
 وقال ابن دريد: اعترط الرجل: إذا أبعد في األرض.

 وقال ابن األعرابي؛ اعتََرط عرض فالن: إذا اقترضه بالغيبة؛ كعرط.
 ?? 

 عرفط

فُُط: شجر من العضاه، الواحدةُ: عرفطةُ.  العُر 
فُطة بن الحبان بن جبيرة القرشي   : له صحبة.-رضي هللا عنه-وُعر 

 : جرست نحلهُ العرفط، وقد كتب الحديث بتمامه في تركيب ج ر س.وفي الحديث
 وفي حديث أبي وجزة السعدي: يأكلها صغار اإلبل من وراء حقاق العرفط، وقد ذكر الحديث بتمامه في تركيب ق ل د.

 ي.وقال شعبة: مالك بن عرفطة يروي عن عبد خير، وقال البخاري: هذا وهم والصواب: خالد بن علقمة الهمدان
وقال الدينوري: قال أبو زياد: من العضاه العرفط؛ وهو فرش على األرض ال يذهب في السماء؛ وله ورقة عريضة وشوكة 
حديدة حجناُء؛ وهو يلتحى لحاؤه وتصنع منه األرشية التي يستقى بها؛ وللعوفط برمة بيضاء وقال غيره: يقال لبرمته: الفتلة؛ 

ها بيضاء كأن هيادبها القطن قال: وهي مثل زر القميص أو أشف، ويخرج في تلك البرمة وال يقال لغير برمته فتلة، وذلك أن
علف طوال كأنها الباقلى تأكله اإلبل والغنم، وهو خرج العيدان وليس له خشب ينتفع به فيما ينتفع من الخشب، وصمغه كثير 

تى يصير تحت العرفط مثل اإلرخاء العظام، قال وربما أل ثى من الصمغ، وإلثاؤه: أن يقطر الصمغ من عيدانه على األرض ح
 الشماخ يصف إبالً: 

ع  جماُجـهُ  إن
فُط  ُصل  رودِ  من  تُّمس في ُعر  ك مج    األسالق عاري الشَّو 

بح ً  تُص   مجهود طيَِّب الطَّع م ُحل و  غير من  وقد ضمنَت  ضّراتُها ُغرقـا

 وأنشد األصمعي: 

فُـطـه كأنَّ  ن سلم  أو ُعر  ً   ُغص  ِكِه في مس رطه ُمع ترضا   بشو 

فُُط: شجرة قصيرة متدانية األغصان؛ ذاة شوك كثير، طولها في السماء كطول البعير باركاً؛ لها وريقة  وقال شمر: العُر 
، قال إبراهيم بن علي بن محمد بن سلمة بن -أي: تأكل بفيها أعراض غصنتها-صغيرة؛ تنبت في الجبال، تعلقها اإلبل 

 مة: عامر بن هر

تُـهُ  أغضي ً   ولو أنَّي أشاُء كسو  فُط جربا ك العُر    وُكن ُت له كشو 

 وقال مسافر العبسي: 



ع طل حاً مُجعمـا عب سيَّة فُطاً وسلمـا ولم  لم تر   تُواضع ُعر 

لهما لكن َن حتى اد  راً  بقالً   رّعي َن الحز   توءمـا تعَاشي ب ونو 

رن فط الرجل: إذا  انقبض. وقال ابن األعرابي: أع 
 ?? 

 عرقط

 العُريقطان. وقال الليُث: العُريقطةُ: ُدويبة عريضة؛ ضرب من الجعل.
 ?? 

 عسط

، قال ابن دريد: وقد جاء في الشعر الفصيح، وأنشد: -مثال طيلسان-عيسطانُ   : موضع بنجد 

ه شرابها كماءِ   َوَرَدَت من عي سطان ُجـمـيمةً  وقد   السَّلى يزوي الُوُجو 

 ?? 

 عسمط

 دريد: عسمطت الشيء: إذا خلطته. ابن
 ?? 

 عسلط

 ابن دريد: العسطلة والعسلطة: الكالم غير ذي نظام، يقال كالم معسلط، وهي لغة بعيدة.
 ?? 

 عشط

وهو  -ابن دريد: العشط: اجتذابك الشيء منتزعاً له؛ يقال: عشطته أعشطه عشطاً، قال: ومنه اشتقاق العشنّط ?والنون زائدة
 ذلك العشنق.الرجل الطويل، وك

 ?? 

 عشنط

اللَّي ُث في أول رباعي العين والشين: العشنَُّط: الطويل من الرجال وعشنَُّطون وعشانط؛ ويقال: هو الشاب الظريف مع حسن 
 جسم، وأنشد: 

ً  إذا راً   شئت أن تل قى ُمد الً َعَشنَّطـا   إذا ما هاجهُ القوُم ين شب جُسو 

 : كذلك هو من الجمال، وأنشد: وصفه بخالف وسوء خلق، وقال األصمعي

طـا بُوي زالً  نة  ُمعلَـّ   الجمال بازالً عَشنَّطا من  ذا كد 



 وذكر ابن دريد العشنط في باب فعلل أيضاً.
 وقال ابن عباد: تعشنطت المرأة زوجها: إذا تعلقته لخصومة.

 ?? 

 عضرط

 الليُث الع ضرُط: اللّئيُم من الرجاّل.
ُدم ُط: الذي يخ   َك بطعاِم بطنِه، وهُم العَضاريُط والعَضارطِة، قال األعشى: والعُضُرو 

َ  ألمرِ   العَضاري ُط الّركاَب فبُددّت   وكفىَ   مؤمـل  فـأجـالـهـا

وح وهو قيُس بن معِدي  كرب   َك الخدُم الّركاَب وركَب الفُرساُن فبَدِت الخيُل للغارةِ بأمِر الممد   .أي: لّما صاروا إلى الغارة أمس 
طةُ، الواحُد عضُرّط وعضّروّط. وقال األصمعّي: العضاريّط: األجراُء؛ وكذلك العضاِرُط، ويقال  لألتباع: العضاِريُط والعضار 

، قال:   وواحُد العضارط: عضاِرّط؛ كجوالق  وجوالق 

ّ   َخي ّر أيهاّ العضاُِرط أذاكَ  طُ  وأيها   اللع َمظةُ العمار 

: وقال طفيْلض بن عوْف الغنوي  في العضار ٌِ  يْط

لمتَ  وشدَّ  َُ الرحاَل وأس  يط  اِر الّضحى إلى  العضار   متلببِ  كّل مغو 

 وقال طفيل  أيضاً 

روُط الع ضرفوطِ  وراحلة   صيُت ُعض  ـتـي ريها  أو   لـيدفـعَ  بها والذي تـح 

. َمتين  ُق التي في اإلب ِط بين اللّح  : العضاريُط: العُرو   وقال ابن عباد 
ُط: مريُء الحل تطيّل وجوفهُ أبيض.والعضرو   ِق وهو رأس المعدةِ اللِّزق بالحلقوم أحمُر مس 

طّي أيضاً.-بلغِة هذيل  -قال: والعضرُط   : العجاُن، وهو العضار 
لُب عضرّط: وهو الكثيُر شعر  الجسِد.  ورجّل أه 

عصُ   .ويقاُل: فالّن أهلُب العضرّط أيضاً. وقيل: العضُرط: اإلست، وقال ابن األعرابّي: هو العص 

 عضرفط

: وهو دويبةَ تسمّى العسوّد بيضاُء ناعمةّ تشبهُ بها أصابُع الجوراي -والجمُع العضارُف وعضرفُوطاتّ -اللُيُث: العضرفوُط 
ليِن جميعاً. قال: وقال بعضهُم: العضرفوُط: ذكَر  ، والجمُع العضافيُط في القو  تكوُن في الرمَل، وبعض يقول: هو العضفوط 

 زام غالُب بن الحارث العكلي: العظاِء، قال ابو ح

ـــــــدخَ  فأصــــــلَ    وأنشَد بعضهم: بعضهم: وركائبهم، فََراضخةُ دؤَوَخ ويقال: هو من دواّب الجنّ  وداخت    لـــــــي قـــــــد تـــــــدخ 

 الـــثـــعـــالـــــبِ  ّخـــيد  وأشـــهـــى مـــن و ألـــذّ   نـــجـــد   الـمـطــايا قـــد ِركـــبـــنـــا  فـــلـــم وكـلّ 

مة   ومـــن مـــــــو  ّ  فـــأرة  مـــز  فـــيهـــاَ أمـــامَ  وخـــود  شـــــــمـــــــِرية   الـــــــّركـــــــائبِ  بـــرد 

فـــوط  حـــّط بـــي مـــن ومـــن ََ بـــاً مـــن عـــظــــــا يبـــاُدرُ   ثـــنَـــية   َعـــضـــر   قـــــــواربِ  ء  ســـر 

 ?? 

 عضط

ِط  ُط: منه اشتقاُق الع ضيو  : العض  ُط بالذال-ابن دريد  : وهو الذي يحدُث إذا جامَع، قال وصّرفه الخليُل وقال: يقال -وقالوا: العذ يو 
طاً  ً -عضَط يع ضُط عض  حابنا غيُره.-بالّضاد والذال جميعا  ، قال: ولم يصّرفه أحّد من أص 

 ?? 

 عضفط



رفوَط.اللي ُث:   العُضفوُط والعذّفوُط: العض 
فوُط. ط: العُضر  : العبضفو   وقال ابن عباد 

 ?? 

 عطط

، وأنشَد:  ضاً أو طوالً من غير  بينونة  ِب عر  الً. وقال اللّيُث: العّط: شّق الثو   عّط الثوَب يعطه عطاً: أي شقه طو 

قِ  كعطُ   لجوا حلف ُت لهم بحل ف   وإن   ِد ليس بذي فتو    البر 

 ل أبو َزبيٍد حرملةُ بن المنذٍر الطائي : وقا

مةَ   بني عامر لها شطُر قلبي من  الـّرداءُ  مثَل ما يعطّ  قس 

وى: " مثَل ما يشُق". وى: " شّق نفسي"، وير   وير 
. قال الصغانّي مؤلف هذا الكتا ه عّط من دبر  : فلما رأى قميص  حف  ب: لم وقال الليُث: روي عن المفضَل انه قال: قَرأُت في مص 

لم أحداً من أهِل الشوا قرأ بها.  أع 
 وقال الشيبانّي: الَمع طوُط: المغلوُب.

ً -: الشجاعَ والعطاُط -والعطاُط ?بالفتح  : األسُد.-أيضا
 وقال ابن السكيّت: العطاُط: الشجاعُ الجسيُم الشّديُد واألسَد الجسي ُم الشديُد، قال المتنخُل الهذلّي: 

ً يقيُل الفتياَن شف وذلكَ  لبُ   عا  حلةَّ اللـيثِ  ويس 

خُل فيه. وى: "الغطاِط" بالغي ِن المع جمِة؛ أي الذي ينعّط في الشيُء: أي يد   العطاِط وير 
 وقال أبي األعرابي: األعُط: الطويل.

 : المالَحُف المقطعةُ.-بّضمتينِ -والعُطّط 
: العطعطُ  ُ  -وقال ابن دريد   : العتوُد من الغنَم.-بضّم العين ين جميعا

ُي، وقيل: هو ولُد الحماِر األهلّي، وقال ابُن األعرابّي: هو العتعُت.-بالضمّ  -وقال ابن السكيّت: العُطعطّ   : الجد 
 وقال أبو عمرو: عّط فالّن فالناً إلى األرض يعطهُ عطاُ: إذا صرعه.

 ورجل مع طوط ومعتوت: إذا غلُب قوالً وفعالً.
.  وقيل: ألعَت في القول  والعط في الفعل 

 وعططه: أي شققهَ، شدَد للمبالغةَ، قال المتنخُل الهذّلي: 

ب    الّرهاطِ  مثِل تعطي طِ  وطع ن    في الجماَجِم ذي فُروغ   بضر 

 واالْنعطاُط: االْنشقاق، قال أبو النجْم: 

بهِا المنع ـطّ  كأمّ    بدا منه الذي تغطي إذا  تحَت ثو 

 ً     رميَت فوقه بشطّ  شطا

 لُي: وقال المتنخُل الهذ  

ُت لها حف ـيفّ  وعادية   راِف غاطِ  حفَيف    وزع    وزبِد األع 

 ان عطـاطِ  أقمُر ذو تَجللُهنّ   له حوالُب مشـعـالَت تمدّ 

." بد  وى: " تمّر بمز   وير 
. ُد: إذا تثنَى من غيِر كسر  بين   وقال أبو زيد  ان عّط العو 
مةَ: والتعَّطُط: التشقُق، قال إلبراهيُم بن علّي بن محمد ب  ن سلمةَ بن عامِر بن هر 

ُ  لبستَ  بِ  خلقّ   معاِرفهاُ البلى فَجَديدها  الـمـاتـحِ  كثـو 

؛ وذلك إذا غلبواَ قوماً فقالوا هذا؛ فَيحكى قولهُم ف يط  يقال المتعطِط وقال الليُث: العطعطةُ: حكايةُ صوِت المجاِن إذا قالوا: عي ِط ع 
 يعُطعطوَن.

: العطعطةُ: ت رِب وغيرها.وقال ابن دريد  واِت واختالطهاُ في الح   تابُع األص 
وات.  والتراكيُب يدُل على صوب  من األص 

 ?? 



 عظط

. نجّي: العظيوط: بمعنى العذّيوط   الخارز 
عُ األنثى، قال الشرقّي:  طةُ: اليربو   والعظيو 

ً  إلى طة  تهوي سريعا نبـاتِ  ذَوَط تري عُ  بها  عظيو   لفر 

 ?? 

 عفط

.ّعفطِت العنُز تع    فُط عفطاً وعف يطاً: حبقت 
 وعفَط بها: أي ضّرَط.

 والعفّط والعفيّط: نثيُر الضأِن؛ تَنثر بانوفها كمايَن ثُر الحماُر، وهي العَفطةُ.
لهم:  : مالهُ عافطة وال نافطة. قال أبو الّدقيش: العافطةُ النع جةُ والنّافطةُ العنُز ألنها تنفُط بأنفهِا، قال: وهذا كقو  ه ثاغيةَ مالوقولهم 
غو. وقيل: العافطةُ أألمةُ والنّافطةُ الشاةُ، ألن األمةُ تع فُط في كالمها كما يع فُط  الّرجُل وال راغيةّ؛ أي ال شاةً تثغو وال ناقةّ تر 

.  العفاطيُّ
مِه وعفَت، وهو عفاّط : األلكُن الذي ال يفصُح، يقال: عفّط في كال-بالفتح والتشديد-والعفاُط  -بالكسر  فيهما-والعفاطّي والعفطّي 

 وعفاُت.
 وقال أبو. الهيثم: العف ُط: الضِرُط بالشفتي ِن؛ والنقُط باألنوف.

مُع صوت اً من انفها فذلك النّفيُط. عُل فَتس  : الشاةُ تس   والعافطةُ الكسائيًّ
: عفَط بغنمِه: إذا دعاهاَ.  وقال ابن فارس 

كيُب يدُل على صويت  ثم يحمُل عليه.  والتر 
 ?? 

 لطعف

: العف ُط  ج  -ابن دريد  .-مثاُل عملس  -والعفلُط  -مثاُل زبر  َِ  : األحمُق، ذكرهماُ في بابين 
، يقال: عفل طتهُ بالتراَب.  والعف لطةُ: خل طك الشيء 

 ?? 

 عفنط

ً -: الل ئيُم السيئ الخلِق، قال: والعفنط -مثاُل عملس  -الليُث: العفنط   : هو الذي يسمى دابّةَ األرض.-أيضا
  ?? 

 عقط

َزنجّي: العقُط في العمِة مثُل القع ِط.  الخار 
 ?? 

 عكلط

: يقال للبِن الخاثِر الغليَظ: هديّد وعثلِّط وعلبط وعجلِّط وعكلِّط وعكلِّد. وقال األصمعّي: إذا َخثَر اللبَن جّداً وتك بَد ابن دريد 
 فهو عكلّط، وأنشَد: 



  كلطهِ الخامِط من ع وكثاَةَ   رأي َت كثاَتي  عجلطهِ  كيفَ 

 ?? 

 عبلط

 العلبُط والعالبُِط: الضّخُم، وأنشَد األصمعّي: 

نطـه   بناعج   زمَ   عبل  المطا عنط  ش القراَ علَبطه   أح    جوشو 

يُع من الغنَم.  والعلبُط والعلبطةُ والعالبُِط: القط 
: العُلبطةُ والعالبطةُ: نحُو المائِة والمائتين من الغنَم، وأنشَد أب  و َزي د  في نَواِدِه: وقال ابن عباد 

  البيوِت قوطهُ العالُبطاِ  على  راعنَي االجناح هابـطـاِ  ما

ل  تل عَط المالعطـاِ  ذاةَ   والعَوائطا تَرى العقر فيها  فضو 

ُم راع .  جناّح: اس 
لّي يصف شاباً جامَع امرأةً:   وغالّم عالبط: عريُض المن كبيَن، قال األغلُب العج 

  عالبطا عليها كل كالً  ألقى

 ويقال أيضاً: ألقى عليه عالبطه وعلبطه: أي ثقل  ونفسهَ.
: لبن ُعلبط: إذا َخثِر.  وقال ابن دريد 

 ?? 

 علسط

 ابن دريد  كالم معلسط: ال نظاَم له.
 ?? 

 علشط

 العزيزي: العلشُط السيئ الخلُق، قال الصغاني مؤلّف هذا الكتاب: أنا واقف في صحته؛ بل بريّء من عهدتِه.
??  

 علط

ء: وقال حميُد بن ثوءر    : -رضي هللا عنه-العالطاِن: صفقا العنِق من الجانبي ِن من كّل شي 

 ساَق حّر في حمام  تَزنمـا   دعت    هاَج منّي الشوَق إال حمـامةَ  وما

ين باكرت   من ِق حماُء العالط  َحما َعسيب    الور  مِس أس    أشاء  مطلَع الش 

 ُ . وعالطاَ الحمامِة: طوقها " "عنقهِا " بسواد   "في َصف حتي 
ً -والعالُط   حبُل في عنق البعيَر. -أيضا

 والعالطِ  بالمساءةَ  هُدوءاً   وهللا نادى الحّي ضي في فال

َصُم بشّر.  أي: ال يو 
: العلُط: ميسُم في عرُض خُد البعير، والعبيُر معلوط، واأل ّم في عنِق البعير. وقال ابن دريد  ُل العالَط: وس  ُم: العالُط، قال وأص  س 

 رؤية: 

طيم  مَع العالطِ  سف عّ   وس م الزُم األلـبـاطِ  فيهنّ    وتخ 



اً يبقى عليك، قال أبو حزام  غالُب بن الحارث  لطنَك: أي ألسمنَك وسم  ء  وألع  لطنَك علَط سو  ويقول الّرجُل للرجُل: ألع 
لّي:   العك 

ً  ولست   با باِء حو  طيتن داهُم جسر وال  بواذيء األح    اُ علُو 

 وقال الليُث: عالَط اإلبرة: َخيطهاُ، وعالُط الش مِس: الذي كأنه خيُط إذا نظرَت إليها.
ثةَ بن  ز بن امرئ القيس بن به  و بن به  والحجاُج بن عالِط بن خالِد بن نَويرةَ بن حنثِر بن هالل بن َعبد  بن ظفِر بن س عد بن عمر 

بةّ، هكذا نسبهَ ابن الكلبّي. وفي اإلكمال البن -رضي هللا عنه-بن قيس  عيالَن سليم  بن منصور بن عكرمةَ بن َخصفةَ  : له ُصح 
يرةَ  ال: ثو  ، ذكَر ذلك في باب ثويرءةَ. وكنيتهُ أبو كالب؛ وقيل: أبو محمد؛ وقيل: أبو عبد هللا. قال تعالى: -بالثاء المثلثة-ماكو 

حابَك أماناً، فَجعل )فلما جّن عليه الليُل( وهو في واد  وحش  مخوف  ق عَد، فقال له أصحابه: يا أبا كالب قم  فاتخذ  لنفسَك وألص 
 يطوفس حوءلهَم ويكلؤهَم ويقول: 

بـي   أعيذُ   كّل جني  بهذا النقبِ  من  نفسي وأعي ذ َصح 

بي   حتّى َب سالماً ورك      اؤو 

من أقطار السماواِت واألرض فان فذوا، ال تنفَذوَن إالّ بسلطان(،  فَسمَع قائالً يقول: )يا معشَر الجّن واإلنس إن استَطعتُم أن تنقذوا
، فقالوا: صبأَت وهللِا يا أبا كالب ؛ أن هذا فيما يزعُم محمّد أنه  -حرسها هللا تعالى-فلماّ قدموا مكةّ  أخبّر بذلك في نادي قريش 

 أنزَل إليه، فقال: وهللا لقد سمعُت وسمَع هؤالِء معي. ثّم أسلَم.
 بعيره يعلُطه ويع لطه عل طاً: وسمهَ. وعلطَ 

.  وعلَط بشّر: إذا ذكرهَ بسوء 
، قال أبو دواد  يزيُد بن معاويةَ بن عمرو بن قيس  بن -بضّمتينَ -وبعير علَط وناقةَ ُعلُط  : أي بغير  خطاِم، وقال األحمُر: بال سمة 

 عبيد  بن رؤاس بن كالب بن ربيعة الّرؤاسّي: 

كضهُ العلُط العر   وأع رؤرتِ  اءِ  أمّ   ضّي تر   والـربـعةَ  الفواِرس بالـّديد 

 وقال عمرو بن أحمَر الباهليٍ: 

ضية   ومنحتها  أداري ضغ نها بتوددِ  ُعلط    قولي  على عر 

ُرُط  ِرُط والعُم   : الطويل من الرجال.-َكِزبِرج  وبرقُع-وقال ابن عباد: الِعم 
 والعَُماِرِطي: فَرج المرأة العظيم.

 ِرط  وُمتَعَمِرط: يأخذ كل ما وجد.ولص ُمعَم
 ?? 

 عمط

 ابن دريد: َعَمَط فالن عرض فالن: إذا عابه.
 وليس بثبت. -بالعين والغين-قال: وقد قالوا: َعِمَط نعمة هللا مثل غمصها وَغِمَطها 

تَبََطه: إذا وقع فيه وثلبه وقصبه بما ليس فيه. تََمَط فالن عرض فالن واع   واع 
 ?? 

 علمط

 : الشديد القوي على السفر، وأنشد أبو عمرو في صفه بعير: -مثال َعَملَّس  -ط العََملَّ 

بَ  ِرط قَرَّ ـَجـم  َمنها كلَّ قَرم  ُمش  نَة   َعَجم   ذي ِكـد 

 عملط

َرُط: الُميسر للعمل. وأنشد غيره:   الُمش 

ُجَل العََملَّطا أَما   َرأيَت الرَّ

 ?? 



 عنبط

 : القصير الكثير اللحم.-بالضم فيهما-ةُ ابن دريد: العُن بُُط والعُن بُطَ 
 ?? 

 عنشط

 العَن َشُط: السيئ الُخلق، قال: 

ياِن أرَوعُ مـاِجـدُ  أتاكَ  رُ   من الِفتـ    على ما نالَه غيُر َعن َشطِ  َصبُو 

ً -والعَْنَشُط   : كالعََشنَّط، وأنشد األصمعي يصف جمالً: -أيضا

في   في َجع ِد اللُّغَاِم قََطِطه   ن فُخُ يَ   بُِممتَد الَجِديِل َعن َشِطه   يُو 

 وقال الفراُء: امرأة َعن َشُط وَعن َشَطة : َطويلة.
 ?? 

 عنط

نَُط: اشتقاقه من َعِنَط ولكنه أردف بحرفين في عجزه؛ ومعناه: الطويل، قال رؤبة:   الليث: العَنَط 

ـطِ  بَِسِلب   طو  ذي َسِلـبـات  ُوخَّ نَطِ  يّم    السُّرى ِبعُنُق  َعنَط 

 وأنشد األصمعي: 

َزمِ   َعب ِل الَمطا َعنَّطنَِطـه بناِعج   ُشِوش  القَرا ُعلَِبِطه أح    ُجوُّ

نََطه: أي طويلة العنق مع حسن قوامها. ويقال: َعنَُطها طول قوامها وقوامها؛ ال يجعل مصدر ذلك االّ العَنََط، ولو  وامرأة َعنَط 
نََطتُها طول عنقها لكان صواب ها جائزا في الشعر، ولكنه يقبح في الكالم لطول الكلمة. وكذلك يوم َعَصبَصب بين قيل: َعنَط 

َشَمة.  العصابة؛ وفرس َغَشمشم بين الغشم؛ ويقال؛ بين الغََشم 
نََطة . وفي الحديث: أن النبي  نَُط وامرأة َعنَط  ، قال أذن في المتعة عام الفتح -صلى هللا عليه وسلم-وقال أبو ليلى: يقال رجل َعنَط 

نََطِة؛ فجعل -رضي هللا عنه-سبرة بن معبد الجهني  : فانطلقت أنا وابن عم لي ومعي برد بُس منه؛ فلقينا فتاة مثل البكرة العَنَط 
.  ابن عمي يقول لها: بردي أجود من برده، قالت: بُرد هذا غير مفنوخ؛ ثم قالت: برد كبرد 

نََطةُ، قال: بس منه: أي نيل منه ونهك بالبلى. والمفنوخ: المَ   نُهوك؛ من فنخه وفنخه: إذا هللا. وفرس َعنَط 

نَه   ـنَـَطـه َعنَط  َمَطه   للماءِ   تَع ُدو به َعنَـط  ِن منها َغط    تَحَت البَط 

 ء.-بكسر الفا-وقال أبو بكر ابن السراج: الِعن ِطيَاُن: أول الشباب، وهو فعليان 
نََط الرجل: إذا جاء ب ، أي طويل.وقال ابن األعرابي: أع  نَط   ولد  َعنَط 

.  والتركيب يدل على طول جسم 
 ?? 

 عنفط

 الليث: العَن فَُط: الدني اللئيم السيئ الخلق.
 والعَن فََطة: النثرة وهي بين الشاربين إلى األنف، وقيل: النون زائدة.

 ?? 

 عوط



 مة الهذلي: الكسائي: اذا لم تحمل الناقة أول سنة يحمل عليها: فهي عائط  وحائُل، قال أسا

مِ    المدارأةِ العائطِ  وذاةِ   قد دمها نيّهـا وباألد 

، قال إبراهيم بن علّي بن محمد  لل  طَط، كحُول  وحو  ى: "وذاةِ المداراةِ بالعائِط" و"بالغائِط". وجمههاُ: عُوّط وعيُط وعو  ويرو 
مةَ:   بن سلمةَ بن عامر بن هر 

  من حَدِق الّظباِء العيطِ  ين ُظرنَ   َرأيت  بها أواِنَس كالّدمـى ولقد

 وقال أبو حزاِم غالُب بن الحارِث العُكل ي: 

ُت منهُ  ِوندكَ  ر    مف شء  ريح  رِ  نّوو   آض ِرئَد نوو 

 ُعْوطِ 

، يقاُل منه: عاطتش النّاقةُ  لل  طط  وحائُل ُحول  وحو  فإن  لم تحمِل الّسنةَ المقبِلةَ أيضاً: فهي عائُط عيُط وعائُط عُوط  وعو 
 وُط، قال: تع

تي إذا ما َسمعـتـهُ  يَرعن   يسا كما  إلى صو  عوي عي َط إلى صوِت أع   َ   يَر

اطط  لّل. وقال األصمعّي: العُو  عاً وكذلك ُحو  ططاً مصدراً وال يجعلهُ جم  : بعضهم يجعُل عو  : لغةَ في -بضمتينّ -وقال أبو عبيد 
طِط فيمن جعلهُ مصداراً.  العو 

وُط: : األع  ّم. وقال ابن دريد   اس 

ً   يُغ بُطوا يهبُِطوا وإن ِامُرؤا إن ما  والنَّكدِ  يِصي روا للُهل ك يو 

 ويروى: "للنَّفَد" وهبط: الزم ومتعد.
 : لغة فيه.-مثال سمع يسمع-وقال ابن بزرج: غبط يغبُط 

 ثم يخرُز شديداً.: من ُسيُور المزادة؛ سير مثل الشراك يجعل على أطراف األديُميين -بالضم-وقال ابن عباد: الغبطة 
 : إذا أغبطت في السحاب يومين أو ثالثة.-مثال جمزى-وقال ابن دريد: سماء غبطى 

 والغبيُط: الرجل، وهو للنساء يشدُّ عليه الهودج، قال امرؤ القيس: 

ً  تقولُ  ت  وقد مال الغب يُط بـنـا مـعـا   بعيري يا امرأ القيس فانزل عقر 

 للحارث ابن وعلة:  والجمُع: ُغبُط، وأنشد ابن فارس

ُت نساَء الحيَّ ضاحيةً  أم قد ن في  هل ترك   بالغُبُط باحِة الّدار يستو 

 وقول أبى الصلت الثقفي: 

ن ُمو  خر    عن عتََل كأنها ُغـبُـطَّ  ير  ميَّ إعجاال بَزم    يُعجُل المر 

 يعني بالغُبُط: ُخُشب الرحال، وشبه القيسي الفارسية بها.
 الُمطمئنَّة: غبيطاً، وأنشد ابن دريد: وكل غبي ط  بالُمغي رة ُمف عم المغيرة: الخيل التي تغيُر. وربما سَّموا األرض

والغبيُط: أرض لبني يربوع ، وسميت بالغبيط ألن وسطها منخفض وطرفاها مرتفعان كهيئة الغبيط وهو الرحل اللطيف، قال 
ويقال يوم الغبيطين، وجعلهما أبو -ي العياب المحمل ويوم الغبيط امرؤ القيس: وأل قى بصحراء الغبيط بعاعهُ نزول اليماني ذ

 : من أشهر أيام العرب، ويقال له: يوم غبيط المدرة، قال العوام بن شوذب  الشيباني: -أحمد العسكري يومين وموضعين

مُ   يك في يوم الغَبـيِط مـالمةُ  فإن   العُظالى كان أخرى وأل وما فيو 

 يبة  بن الحارث بن شهاب بسطام بن قيس ففدى نفسه بأربعمائة ناقِة، وقال جرير: وفي هذا اليوم أسر عت

م الغبِِيط ُمجاشـعُ  فما رِ  وال  شهدت  يو    نَقاَلن الخي ل من قُلتي  يُس 

 : -رضي هللا عنه-وقال لبيد 

ً   امرءاً يرجو الفالَح وقد رأى فإن  وحباً باألفاقة جـاهـلُ  سواما

 وجاهـلُ  تحدى بالغبيط مواكبُ   زر سـريهـم  غدوا منها وآ غداةَ 

 وأغبطُت الرحل على ظهر البعير: إذا أدمته ولم تحطه، قال حميد األرقط يصف جمالً شدنياً: 



  ألميس على أصالبه إغباطنا  الجالَب من أنـدابـه وانتسفَ 

؛ كقولهم: -بالميم -ه، ويروى: أغمطت  أغبطت  عليه الحمى في مرضه الذي ماَت في -صلى هللا عليه وسلم-وروي أن النبي 
 سبد رأسه وسمده، وقال إبراهيم بن علي بن محمد بن سلمةَ بن عامر بن هرمة يصُف نفسه: 

  يخاُف بكور ورد  مغبط شاك    إذا كان الخطيُب كـأنـه ثبت

 ويروى: "مغبط".
 ظ مغبطه وأغبطت السماُء: دام مطرها.وقال النضُر: سير مغبط ومغبط: أي دائم، وأنشد االصمعي: في ظل أجاج المقب

 : -رضى هللا عنه-وقال الليث: فرس مغبُط الكاثبة: إذا كاَن مرتفَع المنسج؛ شبه بصنعة الغبيط، قال لبيد 

  الحارك محبوُك الكفل مغبطُ   الوجـِه شـديد أسـرة ساهم

 جبلةَ العذري، ورواه المرزباني لجبلة العذري: واالغتباط: افتعال من الغبطة، قال عش بن لبيد  العذري، ويروى لحريث بن 

ً  وبينما   هو الرمس تعفوهَ األعاصير إذا  في األحياء مغـتـبـطـا

 ويروى: "مغتبط" أي: هو مغتبط.
 ، وقد اغتبطه، واغتبط فهو مغتبط.-بفتح الباء-وقال األزهري: يجوز: هو مغتبط 
 واالغتباط: التبجح بالحالة الحسنة.

 على دوام الشيء ولزومه؛ وعلى نوع  من جس الشيء؛ وعلى نوع  من الحسد. والتركيُب يدل
 ?? 

 غرنط

غرناطةُ: بلدة كبيرة من أعمال األندلس، معنى غرناطة: الرمانة بلغةَ عجم األندلس، وقال بعضهم: الصحيَح أغرناطة والعامة 
 تقول: غرناطة.

 ?? 

 غطط

 غطةُ في الماء يغطه: أي مقله وغوصه فيه.
: غط البعيُر يِغط وقال  غطيطاً: أي هدَر في الشقشقة، فإذا لم يكن في الشقشقة فهو هدير، والناقة تهدُر وال  -بالكسر-أبو زيد 

أنه قال: اللهم أعني على مضر؛ اللهم أجعل سنيهم  -صلى هللا عليه وسلم-تهدر وال تغط ألنه ال شقشقة لها. وفي حديث النبي 
وما يتزود لنا  -ويروى: ما يخطر لنا جمل-هُ مضري فقال: يا نبي هللا وهللا ما يغط لنا بعير كسني يوسف. فرموا بالسنة فجاء

 راع . فدعا هللا لهم، فما مضى ذلك اليوم حتى مطروا، ما مضت  سابعة حتى أعطن الناس في العشب، قال امرؤ القيسي.

 بقتال والمرء ليس ليقتلني  غطيط البكر  شد خناقه يغط

نام حتى سمع غطيطة ثم صلى ولم  -صلى هللا عليه وسلم-م والمخنوق: نخيرهما. وروى ابن عباس: أن النبي وغطيط النائ
 توضأ.

حين ينزُل عليه،  -صلى هللا عليه وسلم-: ليتني أرى رسول هللا -رضى هللا عنه-لعمَر  -رضى هللا عنه-وقال يعلى ابن أمية 
 رأسه؛ فإذا هو محمر وجهه يغط.قال: فلما جاءه الوحي دعاه عمرو فجاء فأدخل 

: ضرب من القطا، وهي غبر الظهور والبطون واألبدان سود بطون األجنحة طوال األرجل واألعناق لطاف -بالفتح-والغطاط 
 ال تجتمع أسراباً أكثُر ما تكون ثالثاً أو اثنتين، الواحدة: غطاطة.
 بيض وهي لطيفة فوق المكاء، وقال المنتخل الهذلي: وقال أبو حاتم: بأخدعي الغطاطة مثل الرقمتين خطان أسود وأ

  موهناً زجل الغطاط عليه  قد وردُت أميم طـام   وماءً 

 ويروى: "على أرجائه زجُل". وقال أبو كبير الهذلي: 

 المقبل الوعاوع كالغطاط أولى  يجفلون عن المضاف ولو رأوا ال

: إال  : -رضى هللا عنه-الحمام الورق والغطاطا وقال حميد بن ثور  وقال نقاده األسدي، ويروى لرجل  من بني مازن 

  الضحى كتراطن الفرس راد  صوُت الغطاط بـهِ  ومحوض



 وقال رؤبة: 

  أعناقاً من الغطاط أذل

 وقال أيضاً: 

  قبل الغطاط اللغط باكرته

 : أول الصبح، قال رؤبة: -بالضم-والغطا 

  الشاحُج بالغطاط فأيها

-الواحد: غطغط وعطعط  -اعط: السخال االناث؛ عن الليث، وأنكر األزهري الغطاغط ?بالغين المعجمةوالطاغط والعط
 .-بالضم

 وقال ابن األعرابي: االغط: الغني.
 والغطغطة: حكاية صوت  يقارُب صوَت القطا.

 والمغطغطةُ: القدُر الشديدة الغليان.
 واغتط الفحُل الناقة: تنوخها.
 قته بعدما سبقك: فقد اغتططته.وإذا حاضرَت الرجل فسب

 وتغطغط الماُء: إذا اضطرَب موجه.
 وتغطغط الشيء: تبدد.

 والتركيُب يدل على صوت  وعلى وقت  من األوقات.
 ?? 

 غطمط

: صوت غليان القدر وموج البحر، وجعَل بعضهم الميم زائدة، قال الكميُت يذكُر قثدور أبان بن الوليد -بالضم-الغطامط 
 حه: البجلّي ويمد

ُجو غفارا أراِجي زُ   الغُطاِمَط من َغل يِهـا كأنَّ  لََم يَه    أس 

فلما صاروا في الطريق قالت غفاُر ألسلم: انزلوا بنا، فلما حطت  -صلى هللا عليه وسلم-وقيل: وفدت غفار وأسلم إلى النبي 
 زون بهجائهم.أسلم رحلها مضت غفار ولم تنزل فسبوهم، فلما رأت ذلك أسلم ارتحلوا وجعلوا يرج

َمِطيَط الماء، أرادوا صوته،  َمِطي ُط، يقال: سمعت َغط  وقال أبن دريد في باب فعلليل وما جاء من المصادر على هذا البناء: َغط 
 وأنشد: 

َمطي طا َسِمع تَ   ِضفَنَّ إذا ما َمـَشـى بَِطيءُ  فَاِجِه َغط    آلع 

مَ  َمِطيُط، قال: وبحر َغَطو  َماُط، قال وربما قالوا: بحر َغط  َمَطةُ والِغط  ُط وُغطاِمُط: سواء؛ وهو الكثير الماء. والمصدر: الغَط 
 رؤبة: 

هـاطِ  إذا وى  تاَلقى الَوهُط بـاألو    بِثَرثاَريِن في الِغط ماطِ  أر 

 وقال رؤبة أيضا: 

سـاطِ  َسالتَ  بِد الِغط ماطِ  َسي الً   نَواِحينا الى األو    َكَسي ل الزَّ

ماطُ   : الموج المتالطم.وقيل: الِغط 
َمَط عليه الموج. إذا اضطرب عليه حتى َغّطاه. ُمُط: صوت معه بحُج وتَغَط   والتَّغَط 

ُمُط: غرغرة القدر؛ وهي صوت َغليانها.  والتَّغَط 
 والتركيب يدل على صوت وعلى وقت من األوقات.

 ?? 

 غلط



 يء يعابه اإلنسان عن وجهه وأصابه صوابه من غير تعمد.َغِلَط في األمر يَغ لَُط َغلَطاً. وقال الليث: الغَلَُط: كل ش
 وقال غيره: العرب تقول: َغِلَط في منطقِه وغلب في الحساِب، وبعضهم يجعلهما لُغتيِن.
لُوَطةُ: ما يستزُل به العالِم ويُغالُط به ويُستسقُط به، ونهى رسوُل هللا  َطةُ واألغ  ات، عن الغَلُوط -صلى هللا عليه وسلم-والغَلُو 

لُوطات. قال القُتبي: هي ِمثُل حديِث عبد هللا بن مسعود  : أنذرتكُم ِصعاَب المنطِق، يريُد المسائَل -رضي هللا عنه-ويروى: األغ 
 رضي هللا-الدقاَق الغوامَض، وإنما نهى عنها ألنها غيُر نافعة  في الدين وال تَكاُد تكوُن إال فيما ال يقُع أبداً، أال ترى قوَل عبِد هللا 

 أيضاً: بحسِب المؤمِن من العلم أن يخشى هللا. -عنه

لُوطات، ثم تُركِت الهمزةُ، كما نقول: جاَء األحمُر؛ ثم تقول: جاء لَمرُ  ، وقال أبو ُعبيد  أحمُد بن محمد الهروُي: األصُل فيها األغ 
. وقال غيرهُ: يقال مسألة  َغلَوطة  كش طات.قال: وقد َغِلَط من قال هي جمُع َغلُوطة  لُو   اة  حلُوب  وناقة  ركوب . وقيل: الصواُب لُغ 

لَة ؛ من الغَلَِط؛ كاألحدوثِة واألحموقَِة. لُوَطةُ: أف عُو   واألغ 
 ورجل  ِمغ الط : كثيُر الغَلَِط، قال رؤبة: 

  ذي النميمِة المحالطِ  والوغلِ   ِعض الخِرِف الِمغ الطِ  فَبِئسَ 

 طَت.والتغِلي ُط: أن تقوَل للرجِل: َغلِ 
 وغالََطهُ: فاعلهُ؛ من الغَلَِط.

 ?? 

 غمط

جِ؛ وهو جرعُ الماِء بشدة  قاله الليث. ُط: كالغَم   الغَم 
 يغمطها غمطاً فيهما: أي بطرها وحقرها. -بالكسر-وَغِمَطها  -وَغَمَط النعمةَ يغِمطها ?بالكسر

ُط الناِس: االحتقاُر لهم واإلزراُء بهم، وفي الحديث: وَغِمَط ا لناس، ويروى: وَغَمَص، وقد ُكتَب الحديُث بتمامِه في تركيب وَغم 
 غ م ص.

: سماء  َغَمَطى وَغبَطى   : إذا أغَمطت  في السحاب يوميِن أو ثالثةً.-مثاُل َجَمزى-وقال ابُن دريد 
باُط: المالزمةُ، وفي الحديِث: أن النبي  َماُط واالغ  َمَطت  عليه الحُ  -صلى هللا عليه وسلم-واألغ  مى في مرضه الذي مات فيه؛ أغ 

، وقال ابراهيم بن علي بن محمد بن سلمةَ بن عامر بن هرمةَ يصُف نفسهَ:  بََطت   ويروى: أغ 

  يَخاُف بكوَز ورد  ُمغ ِمطِ  شاك    إذا كاَن الَخِطي ُب كـأنـهُ  ثَب ت  

 ويروى: "ُمغ ِبط".
: اغتمطُت الرُجَل: إذا حاضرتهَ فسبقته، بعدم  ا سبقَك، وكذلك في الكالم إذا قََهرتهَ.وقال ابُن عباد 

تََطَطتهُ: إذا علوتهَ وقهرتهَ، ويكوُن بمعنى احتقرتهُ أيضاً. تُه بالكالم  واغ  تََمط   وقال غيرهُ: اغ 
، يقال: خرجت  شاتُنا فاغتِمطت  فما رأينا لها أثراً.  وقال أبو عمرو: االغتماُط: أن يخرَج الشيُء فال يرى له عين  وال أثر 

? ? 

 غملط

 الليُث: الغََملُط: الطويُل العُنُِق، وهو الغَملُج، وأنشَد: 

ط   َغماليِط  َغَملطات ُغم 

 وإنشاُد ابن األعرابي: 

ج   َغماليج َغَملجات ُغم 

 ?? 

 غوط

 غاَط في الشيِء يَغُوُط وِيغيُط َغوطاً وَغيطاً: دخَل فيه، يقال: هذا رمل  تغوُط فيه األقداُم وتغيُط.
: الغوُط: أشُد انخفاضاً من الغائِط وأبعُد، وفي قصة نوح  والغَو   -ُط والغائُط: الُمطمأُن من األرض الواسُع، وقال ابُن دريد 



 : انسدت ينابيُع الغَوِط األكبر وأبواُب السماء.-صلواُت هللا عليه
 الهذلي: والجمع: غوط وأغواط وغيطان وغياط؛ صارت الواو ياء النكسار ما قبلها، قال المتنخل 

  الجوف أغبر ذي غياط بعيدِ   تحسُر الركباُن فـيهِ  وخرق  

ويروى: "ذي غواط" و"ذي نياط". وقال رؤبة: إفراغ نجاخيِن في االغواط وقوله تعالى: )أو جاَء أَحد منكم من الغائِط( كان 
 ته: آتى الغائط، يكنى به عن العذرة.الرجُل منهم إذا أراد أن يقضَي الحاجة آتى الغائط فقضى حاجته؛ فقيل لكل من قضى حاج

فقال: يا رسول هللا قال  ألهل الغائط  -رضى هللا عنه-أن آتاه حصيُن بُن أوس  النهشلي  -وفي حديث النبي ?صلى هللا عليه وسلم
 يحسنوا مخالطتي، فسمت عليه ودعا له، يريد أهل الوادي الذي كان ينزلِه.

 يسمونه البصرة يكثر أهلها وتكون مصراً من أمصار المسلمين.وفي حديثه اآلخر: تنزُل أمتي بغائط  
وقال ابن األعرابي: يقال غط غط: إذا أمرته أن يكون مع الجماعِة إذا جاءِت الفتُن، وهم الغاُط يقال: ما في الغاِط مثلهُ: أي في 

 الجماعة.
ً -والغاُط   الغوط من األرض. -أيضا

أبيِض يسير فيه الراكُب يومين ال يقطعه، به مياه كثيرة وغيطان وجبال: لبني أبي بكر وقال أبو محمد األعرابي: الغوطةُ: برث 
 بن كالب. وقال غيره: الغوطةُ: بلد من بالد طيئ لبني آلم قريب من جبال صبُح لبني فزارة.

: الغوطةُ: الوهدة في األرض المطمئنة.  وقال ابن شميل 
 ا األربع، والثانية أبلة البصرة، والثالثة: شعُب بواَن، والرابعة: سغُد سمرقند.والغوطةُ: غوطةُ دمشق، وهي إحدى جنان الدني

 قال عبد هللا بن قيس الرقيات يمدُح عبد العزيز بن مروان: 

  داراً بها بنو الحكم غوطةَ   هللا والخلـيفةُ بـال أحللكَ 

ً -الحكُم: هو ابن أبي العاص بن أمية. وقال عبيُد هللا    ملوَك: يذكُر ال -أيضا

  ذاة الرى وذاةُ الظالل طة  منهُم الفراديُس فالغو أقفرت  

 وغاط غوطاً: أي حفَر، وبئر غويطة: بعيدةُ القعر، قال ذلك أبو عمرو.
 والغوُط: الثريُد.

 وغاطِت األنساعُ في دف الناقة: إذا تبينت  آثارها فيه. وغاَط الجبُل في مخزمها: إذا غاب فيه.
 ط بئرك: أي أبعد  قعرها.وقال الفراُء: أغو

: غوط تغوطاً: أي لقم.  وقال ابن عباد 
 وتغوط: أي أبدى.

 وانغطاط العوُد: إذا تثنى.
 وهما يتغاوطان في الماِء: أي يتغامساَن.

.  والتركيُب يدل على اطمئنان وغور 
 ?? 

 غيط

 غاط في الشيء يغيط ويغوُط: دخَل فيه.
 يطة ومغايطة ومشايطة: أي كالم مختلف.وقال ابُن األعرابي: بينهما مهابطة ومما

 ?? 

 فرثط

 ابن عباد: فرثط: استرخى في األرض.
 ?? 

 فرشط



 فرشوط: قرية كبيرة غربي النيل من الصعيد.
، وأنشد األصمعي يصُف بعيراً: ليس بمنهك البروِك فرشطه والفرطة: أن -بالكسر-والفرشاُط: الذي يفرشط، وكذلك الفرشُط 

 دتاً أو قائماً وهي مثُل الفرشحِة، قال: تفرَج بين رجليك قاع

  اليوم  أو لكادوا لكمرونا  لو ال شيخناُ عـبـادُ  تاهلل

 كأنها ملـطـاط بفيشة    لما كرهَ الفرشاطُ  فرشطَ 

، وهو المشهوُر عن العرب.  فجاَء بالطاء مَع الدال، وهذا هو اإلطفاُء عند أبي زيد 
، وقال ابن وقال الفراُء: الفرشطةُ: أن يلصَق إلي تيِه باألرض ويتوسد ساقيِه. وقيل: هي بسُط الرجليِن والركوُب من جانب  واحد 

: فرشُط البعيُر: إذا برك بروكاً مسترخياً فألصق أعضادهُ باألرض. وفرشطِت الناقةُ: إذا تفحجت  للحلب؛ والجمُل: إذا تفحَج  دريد 
 للبلول.
 ?? 

 فرط

 ر به وضيعهُ، فرطاً.: أي قص-بالضم-فرَط في األمر يفُرط 
 وفرط عليه: أي عجَل وعدا، ومنه قوله تعالى: )إننا نخاُف أن يفرَط علينا( أي يبادَر بعقوبتنا.

 وقال ابن عرفةَ: أي يعجل فيتقدم منه مكروه، وقال مجاهد: يبسط، وقال الضحاُك يشط.
 وفرط مني إليه قول: أي سبق.

اء وتقدمتهُم إليه ألهيئ الدالء واألرشية: فأنا فارط وفرط، والمصدُر: فرط وفروط. وفرطُت القوم أفراطهُم: أي سبقتهُم إلى الم
: أنا فرطكُم على الحوض، ويروى: أن فارط لكم. وفي حديثه اآلخر حين سئَل عم -صلى هللا عليه وسلم-ومنه حديُث النبي 

آخر، قلت: ومن كاَن له فرط؟، قال: ومن كان مدفن بن مظعون. وفي حديث آخر: يا عائشةُ من كان له فرطاِن من أمتي دخَل 
له فرط. وفي حديث آخر: أنا النبيون فراط لقاصفين، أي: متقدموَن في الشفاعة، وقيل: فراط إلى الحوض. والمراُد بالقاصفيَن: 

 مَن يتزاحُم على أثارهم من األمم الذين يدخلوَن الجنة.
 وقال القطامي: 

 َ  تعجل فـراط لـوارد كما  وكانوا من صحابتنا فاستعجلونا

 وقال أبو ذؤيب الهذلي: 

ً   أرسلوا فراطهم  فتاثلـوا وقد  سفاها كاإلماء القواعد قليبا

  بها فراطها أم واحد ليرضى  لم ينبطوها وإنـهـا مطأطأة

 وقد يذكُر الفراُط ويراُد به الفراُط.
ذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهُم: السالُم عليكم أهل : كان رسول هللا يعلمهم إ-رضى هللا عنه-وقال بريدةُ بن الحصيب 

 الحقوَن، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، نسأل هللا لنا ولكم العافية.
، وقال ابن السيرافي: هو لنقاده األسدي:   وفراُط القطا: متقدماتها، قال رجل من بني مازن 

ً  لم  وردته الـتـقـاطـا ومنهل  ألق إذا وردتهُ فراطـا

    الحمام الورق والغطاطا إال

 وكان الحسُن البصري إذا صلى على الصبي قال: اللهم أجعله لنا سلفاً وفرطاً وأجراً.
 وقد يجمُع الفارُط على فوارط، وهو نادر، كفارس وفوارس، قال ارفوه االودي: 

َ  كنا   الصباحِ اليهُم ال يفزعُ داعي  فوارطهـا الـذين دعـا

 ن متباينان أمام سرسر بنات نعش، ثقاله الليث، قال: وإنما شبها بالفراط الذي يسبق القوم لحفر القبر.والفارطان: كوكبا
 بفتحها. -: إذا سبق؛ مثُل فرطَ -بالكسر الراءء-وفرَط 

 والفراُط والفراطةُ: الماء يكون شرعاً بين عدة أحياء  أيهم سبق اليه فهو له.

فقلُت: الرجُل  -صلى هللا عليه وسلم-قال: دخلُت على النبي  -رضى هللا عنه-ة وفرطُت في الحوض: أي مألته. وعن سراق
يفرُط في حوضه فيرُد عليه الهمُل من اإلبل، قال: لك في كل كبد حري أجر. وقال ابن عمرو فغي حوضه لغنمه فجاَء رجَل 

 فأوردهاَ فنزت  نازية فأخذ فأساً فقتله.
 فراط، يقال: إياك والفراط في األمر.: االسُم من اإل-بسكون الراء-والفرط 

. وأتيته فرط يوم  أو يوميِن، قال لبيد   : -رضى هللا عنه-وقواهم: لقيته في الفرط بعَد الفرط: أي الحيَن بعد الحين 



ُهرِ  تُعارُ   النفُس إال متعة  ُمستعارة   َهلَ  َط أش    فتأتي ربها فَر 

ُط في أكثر  من َخمَس عشرةَ ليلةً. وقال أبو ُعبيدة : ال يكوُن الفَر 
ُط: موِضع  بتهامةَ قُرَب الحجاز، قال فاِسُل بن ُغزيةَ الُجربُي:   والفَر 

َط أو من نخلتيِن فلم َسَرت    فالنـجـدُ  بها جانبا نَعمانَ  يَن َشب    من الفَر 

 وقال عبُد َمناف بن ربٍع الهذلُي: 

َط ال تقربُونهُ  فما   أب  لقافِلِ خل تُهُ أدنى م وقد  لُكُم والفر 

 ويروى: "َمَرّد".
َطةُ ?بالضم َطةُ: المرةُ الواحدةُ من الُخروج والتقَدُم. والفُر  . والفَر  ُط: طريق  االسُم، ومنها حديُث أم سلمةَ  -وقال أبو عمرو: الفَر 

َطِة في البالد -صلى هللا عليه وسلم -: قد نَهاِك رسوُل هللا -رضي هللا عنهما-ِلعائشةَ  ، وقد ُكتَب الحديُث بتمامِه في عن الفُر 
 تركيب تمدح.

ر  فُُرط . وأمر  فُُرط : أي ُمجاَوز  فيه الحُد، قال هللا تعالى: )وكاَن أمُرهُ فُُرطا(، وقيل: نََدماً، وقيل: َسَرفاً، وقيل: ضائعاً؛ يُقال : أم 
 أي ُمضيع  ُمتهاون  به.

ُط ايضاَ: واِحُد األف راِط وهي آ  : -رضي هللا عنه -كام  شبيهات  بالحبال، قال حساُن بن ثابت  والفُُرُط والفُر 

َزُعهُ  ضاقَ  ُط منهم والرَجل   وِمألنا  َعنا الشع ُب إذ نج    الفُر 

 والجمُع: أْفُرٌط وأفَراٌط، وأنشد األصمعُي: 

  يبكي َشجوةُ في أفُرِطه   والبُومُ 

 شَد ابُن دريٍد: يُقال: البُْوُم تَنُوُح على اإلفراط: عن أبي نصٍر، وأن

م  َجَواِثمُ  وَصاحَ    من األف راِط: بُو 

.  وقد أنشَد َعُجَزه ابن دريد  غير منُسوب 
 وأنشَد ابُن األعرابي في نوادرِه ِلوعلةَ الجرمي: 

م  هل َجنَي ُت لهـم سائل   ً   ُمَجاِوَر َجر   تُزيُل بين الجيرةِ الُخـلُـطِ  حربا

  مخاِرَم بين السهِل والفُُرطِ  يَغشى  هل  َسموُت بجرار  له لَـَجـب   أم

ً -وأفراُط الصبحِ   : أوائُل تباشيرِه قال الليُث، قال: والواحُد منها فََرٌط، وأنشَد لرؤبة: -أيضا

 ُجوني القطا المَخططِ  وقبلَ   قبَل الغََطاِط اللُغـطِ  باكرتُهُ 

    أفراِط الصباحِ الفُرطِ  وقبلَ 

 الهمداني: قال: وأما قوُل ابِن براقةَ 

  من األفراِط هام  َجَواثِمُ  وصاحَ   الليُل أرخى واستقلت  نُُجومهُ  إذا

ُم فاختلفوا في هذا، فقال بعضهم: أراَد به أفراَط الصبح ألن الهاَم إذا أحس بالصباح َصَرَخ، وقال آخروَن: الفََرُط: العَلَُم المستقي
 من أعالم األرض التي يُهتدى بها.

 : -رضي هللا عنه-َرُس السريعةُ التي تَتَفَرُط الخيَل: أي تتقدمها، قال لبيد  والفُُرُط: الفَ 

  وشاحي إذ َغدوُت ِلجامها فُُرط    َحَمي ُت الحي تَحمُل شكتـي ولَقَد  

: الفُُرُط: َطَرُف العارِض: عارِض اليمامِة، وأنشَد بيَت وعلةَ الجرمي الذي ذَكرتهُ آنفاً.  وقال أبو زياد 
: كذلك.وقال ابنُ  طي  وفََرِطي  : إذا كان صعباً لم يذل، وبعير  فُر  : رجل  فُرطي    عباد 

 والماُء الِفراُط: الذي يكوُن لمن سبَق اليه من األحياء.
 وقال أبو عمرو: فََرَطِت النخلةُ: إذا تُِرَكت  فلم تُل قَح  حتى يعُسو طلعها، وأفرطتها أنا.

 ت  به.وأف َرَطِت السَحاُب بالوسمي: َعِجلَ 
 وأف َرَطه: أي أعجله.

وقولهُ تعالى:" وأنهم ُمف َرطون" قال ُمجاهِد: أي منسبون، وقيل: متُروكون في النار، وقال األزهرُي: األصُل فيه أنهم ُمقدمون 
: ُمف ِرطونإلى النار ُمعجلون اليها؛ يُقال: أفرطتهُ: أي قدمتهُ؛ وأفرَطِت المرأةُ أوالداً: قدمتهم. وقرأ قُتيبةُ وأبو جعفرَ   - ونافع 

 : أي ُمتجاوزون لما ُحد لهم، يُقال: أفرَط في األمر: أي جاوَز فيه الحَد.-بكسر الراء



أحبته طائفة  فأف َرُطوا في حبه  -صلواُت هللا عليه-أنهُ قال: مثلي فيكم كمثل عيسى  -رضي هللا عنه-وروى زاذاُن عن علي 
 غ ِضه فهلكوا.فهلكوا وأبغَضته طائفة  فأف َرُطوا في بُ 

ُت من القوم أحداً: أي ما تركُت.  وقال الكسائُي: يُقال: ما أفَرط 
 وقال األعرابُي: اإلفراط: أن تبعَث رسوالً خاصاً في حوائجك.

: أف راَط الرُجُل بيِدِه إلى سيفِه ليستَله.  وقال ابُن دريد 
 : -ضي هللا عنهر-وأفَرَط الِقربةَ: مألها حتى أساَل الماَء، قال كعُب بن زهير  

  صوِب سارية  بيض  يعاِليلُ  من  الرياُح القذى عنه وأفَرَطهُ  تنفي

."  ويروى: "تجلُو الرياُح"، وروى األصمعُي:" من نَوِء سارية 
 وقال ساعدةُ بن ُجويةَ الُهذلُي يصُف ُمشتاَر العََسل: 

 التألبُ  ماِء الهاب  بهن من  ناِصَحها بأبيَض ُمف َرط   فأَزالَ 

 : -رحمه هللا تعالى-روى: "عليه التألُب". وقال آخُر: بَج الَمزاِد ُمفرطاً توكيرا وأنشَد إبراهيم بن إسحاق الحربُي وي

ث    جانبي حائر  ُمف َرط   على  معِشـبِ  تبَوأتُهُ  بِبَر 

 وانشد ابُن دريٍد: 

م  ُمف َرطات   يَُرجعُ    لم تُكدرها الدالءُ  َصَواف    بين ُخر 

 ُم: ُغُدر  يتخرُم بعضها إلى بعض.قال: الُخز  
صلى هللا عليه -والتفريُط: التقصيُر، قال هللا تعالى: )يا حسرتا على ما فَرطُت في جن ِب هللا( أي: في أمِر هللا. وفي حديِث النبي 

 : ليَس في النوِم تفريط ؛ إنما التفريُط أن ال يُصلي حتى يدخَل وق ُت األخرى.-وسلم
 تقدمتُه، قال ساِعَدةُ بن ُجوية الُهذلُي يصُف ُمشتاَر العََسل: وفَرطتهُ: تركتهُ و

  وأخراص  يَلُحَن وِمسأبُ  ُصف ن    ِسقاء  ال يُفرُط حـمـلـهُ  َمعَهُ 

 أي: ال يترُك حملهَ وال يُفارقُه.
ُت إليه رسوالً: إذا أرسل تَُك في كذا وكذا: تركتَك وقال غيرهُ: تقوُل: فَرط  ته إليه في خاصتَك أو جعلته جرياً وقال أبو عمرو: فَرط 

؛ ِمثُل أفرطُت.  لك في ُخصومة 
ُت الرُجَل: أي مدحتهُ حتى أفرطُت في مدحِه؛ مثُل قرظتهُ   .-بالقاِف والظاء المعجمة-وفَرط 

: وقال الخليُل: يُقال: فرَط هللا عنه ما يكرهُ: أي نحاه؛ وقل ما يستعمُل إال في الشعر، قال الُمرقُش األكبُر واس  مهُ عمرو بن سعد 

 الرحيَل رهيُن أال تعذال إن  صاحبي تلبثا ال تـع ـَجـال يا

ً  فلعل   يسبُق اإلسراع سيباً ُمقبال أو  بُطأ كما يُفـرُط سـيئا

 ويروى: "ريثكما" "أو يسبُق اإلفراط".
 وتَفَاَرَط: أي سبَق وتسرعَ، قال النابغةُ الذبياني: 

 المعنـي تَفَاُرُط الشوق وذاكَ   بها القَلُوص على اكتئاب   وقفتُ 

 ويُروى: "ِلفارِط".
في تخلفِه عن  -رضي هللا عنه-وتَفَرَط الغزُو وتَفَارَط: أي تأخَر وقتهُ فلم يلحقه من أراده، ومنه حديُث كعب بن مالك  األنصاري 

زي شيئاً؛ فقلُت أتجهُز بعده بيوم  أو والمسلمون معه ولم أقِض من جها -صلى هللا عليه وسلم-غزوةِ تبوك: فأصبَح رسوُل هللا 
 يوميِن ثم ألحقهم، فغدوُت بعد أن فصلوا ألتجهَز فرجعُت ولم أقِض شيئاً، فلم يزل بي حتى أسرُعوا وتَفَارَط الغزُو.

ط.  وتَفاَرطته األموُر والهُموُم: أي ال تصيبهُ الهموُم إال في الفَر 
 : والتفارُط: التسابُق، وقال بشُر بن أبي خازم

  يتفارُط الثمَد الحمامُ  كما  األعنةَ ُمصغياتِ  يُنازعنَ 

 وفارطهَ: أي ألفاهُ وصادفهَ.
 وفارَطهَ: سابقهَ.

 وتكلَم فِراطاَ: أي سبقت  منه كلمة .
 وفالن  ال يُفترُط إحسانهُ وبره: أي ال يفترُص وال يُخاُف فوتهُ.

 قبل أن يبلَغ الُحلَُم. ويُقال: افترَط فالن  فََرطاً: إذا ماَت له ولد  صغير  
 والتركيب يدُل على إزالِة الشيِء عن مكانِه وتنحيته عنه.

 ?? 



 فسط

 الليُث: الفَِسي ُط: عالقةُ ما بين القمعِ إلى النواة، وهو الثفروُق، الواحدةَ: فَِشي طة .
ً -والفَِسي ُط   : قاُلمةُ الظفر، قال أبو حزام غالُب بن الحارِث العُكلُي: -أيضا

 فَسـيطِ  ُشِكدت  عليه من وما  ضنء من ُرطت  ِشغاراً  ووذح

 وقال خيُر بُن ِرباٍط األسدُي يصُف الهالَل: 

ً  كأن   لدى األفِق من خنِصرِ  فسيط    ابن ُمزنتهـا جـانـحـا

:" كأن ابَن ليلتها" وقال: يعني بذلك ِهالالً بدا في الجدِب والسماُء ُمغبرة  فكأنه من وراء الغُبار قاُلَمةُ ُظفُِر  وروى ابُن دريد 
.  ِخنِصر 

، ومنه اشتقاُق الفَِسي ِط. ُط: ِفع ل  ممات   قال: والفَس 
طتَاط  وفُساط  وكسُر الفاِء فيهن، قال العجاُج يصُف ثو َطاط  وفُس  : فُس   راً: والفُسطاُط: من األبنيِة؛ وهو السرادُق، وفيه ِسُت لُغات 

   اللوِن كالفُسطاطِ لَياحُ  عنه  جال أعجاَز ليل  غـاطِ  حتى

: أنه أتى على رجل  قد قُطعت  يدهُ في سرقة  وهو في فُس طاط  -صلى هللا عليه وسلم-من البياض ُمد بالِمقاِط وفي حديث النبي 
: فقال: اللهم بارك على آِل فاتك  كما آوى هذا الُمصاَب.  فقال: من آوى هذا الُمصاَب؟ فقالوا: فاتك  أو ُخريُم بن فاتك 

: عليكم بالجماعِة فإن يد هللا على الفُسطاِط. -صلى هللا عليه وسلم-ال الليُث: الفُسطاُط: ُمجتمُع أهِل الكورِة، وفي حديث النبي وق
 يريُد المدينةَ التي فيها مجتمُع الناس، وكل مدينة  فُسطاط ، والمعنى: أن الجماعةَ من أهِل اإلسالم في كنِف هللا، وواقيتهُ فوقهم،

؛ بل فأقيمو ا بين ظهرانيهم وال تُفارقوهم. وهذا كحديثه اآلخِر: إن هللا لم يرض بالوحدانية وما كان هللا ليجمَع أمتي على ضاللة 
 يُد هللا عليهم، فمن تخلّف عن صالتنِا وطعَن على أئمتنِا فقد خلَع رب قةَ اإلسالم من عنقِه، شراُر أمتَي بحجتِّه.

 المدينةَ التي بّناها: الفسطاط. -نهرضي هللا ع-وسمى عمرو بن العاص 
لى زياِد: اشترَى منه  وعن بعضِ  بني تميِم: قال: قرأُت في كتاِب رجِل من قريِش: هذا ما اشتَرى فالُن بن فالِن من عجالَن مو 

طاِط، يريُد البصرةَ. َ  حياَل الفس   خمسمائِة جريب 
 اط ففيه عشرةُ دارهَم وإذا أخذَ خارجاً من الفسطاط ففيه أربعون.ومنه حديُث الشع بي: في العبد  اآلبِق إذا أخذَ في الفسطُ 

 وقال رؤبة: 

طاطِ  لو لبت  حالئُب الفس   أل قاهّن بالـبـالطِ  عليه  أح 

ر.  أي: حالئُب المص 
 ?? 

 فشط

: ان فشَط العوُد: أي ان فََضَخ؛ وال يكون إالّ َرطباً.  ابن عباد 
 ?? 

 فطط

رابّي: األفّط: األف    َطس.ابن األع 
طي  : الفَطو   : الّرجُل األفزُر الظهِر.-مثاُل َخجَوجي-وقال ابن عباد 

ِز والجماع.  والفطافِط: األصَواُت عند الّره 
 والفَط فطةُ: الّسل ُح.

 وقال ابن األعرابّي: فَطفَط: إذا لم يفهم  كالمهُ.
 ?? 

 فلسط



ن-فلس طين  علها بمنزلِة : بل دةّ من كوِر الشاِم. والعرُب -ويقال: فل س طو  في إعرابها على مذَهبيَن: منهم من يقول فلَس طين ويج 
ما ال ينصرُف ويلزمها الياَء في كل حاِل فيقول: هذه فلس طين ورأيُت فلس طيَن ومررُت بفلسطين، ومنهم من يجعلها بمنزلة 

ومررُت بفلسطين، والنون في كل الجمع ويجعُل إعرابها في الحرف الذي قبل النون  فيقول: هذه فلسطون ورأيُت فلسطيِن 
ميةّ، قال عدّي بن زيد بن مالك بن عدي بن الّرقاع:   ذلك مفتوحة. وهي كلمة رو 

نـي فكأنَّي ِرهم  خالَطتـ  ر  عقاَرُ  من  من ِذك    فلَس طين جل ُسى خم 

 الـتـَجـارُ  وما سبَتها   َسنوات    في القالِل من بيِت رأس   عنّقت  

 ْسطي، قال األْعش: والن ْسبةُ إليها: فل

ُ  من  تُسَق من أن يابها بعد هـجـعة   متى باً حين ماَلت  طالتها   الل يِل شر 

ش   على  فلس طياً إذا ذَقَت طـع ـمـه تَخل ه ُ  ربذَاِت النّي ُحم   لثاتهـا

وى: "على نيراِت الظل ِم". طياً"، وير   وروى أبو عبيدة: "تقلهُ فلس 
مةَ:  وقال إبراهيم بن علّي بن محمد  بن سلمةّ بن عامِر بن هر 

طيةّ مـعـتـقةُ  كأس   بماء  من مزنِة البلِ  شّجت    فلس 

 ?? 

 فلط

 فَلََط الرجل عن سيفه: دهش عنه.
.-بالتحريك-والفَلَُط   : الفُجاَءةُ، قال: ومنهل على ِغَشاش  وفَلَط 

 َشربت منه بين ُكره  وثَغَط  واألف لَُط: األحرى.
 ثل أفلتني، وقال الخليل: أف لََطني: لغة تميمية قبيحة في أفلتني.وأف لََطني الرجل: م

 وأفلََطه أمر: أي فاجأهُ، قال المنتخل الهذلي يصف امرأة حمقاء: 

تَنُِب الَمع َدلِ  عى  اللَّيُل ِبِعي ر  فَـتَـس   أف لََطها بُها ُمج    ثَو 

تَِلُف الَمع َدِل": أي فاجأه ا الليل بعير تحمل بعض ما تحب، أي بشرت بمجيء الِعي ِر فخرجت ويروى: "بعيراً"، ويروى: "ُمخ 
تسعى من الفرح فتعلق ثوبها بشجرة في ناحية الطريق فانشق. وقال الجمحي: أف لََطها: أف لَتَها، أي أضل لها الليل بعيراً فهي 

 تسعى في طلبه.

 مفاجأة، قال المنتخل الهذلي أيضاً:  ، يقال: لقيته ِفالطاً: أي-ِبلُغَِة ّهذَي ل  -والِفالَُط: المفاجاة 

مي الُمَضاَف إذا َدعاني به   ساَعةَ الفََزعِ الِفالطِ  ونَف سي  أح 

 وقال إبراهيم بن علي بن محمد بن سلمة بن عامر بن هرمة يمدح عبد الواحد بن سليمان: 

َرثََك الـعُـلـى أبوك جِ أو    راِهُطه  الَوغى إذ  ساَل بالَموِت  وخاضَ   غضَداةَ الَمر 

ـَرأً َخـّواَض كـلَّ َكـِريَهة   وكـانَ  َم َشرّ  ومِردى  ام  ب  يَو   يُفَـاِلـُطـه ُحُرو 

 ويقال: تكلم فالن فالناً فأحسن: إذا فاجأ بالكالم الحسن.
: إنك تبوكها -رحمه هللا-وفي حديث عمرو بن عبد العزيز  بضربه،  فأمر -يعني امرأةً ذكرها-: أنه رفع إليه رجل قال لرجل 

 فجعل الرجل يقول: أأُضَرب ِفالطاً؟.
وروي من وجه آخر: أن ابن أبي خنيس الزبيري ساب قريشاً فقال له: عالَم تبوك يتيمتك في حجرك، فكتب سليمان بن عبد 

وكان ال -حزم الملك إلى ابن حزم: أن البوك سفاد الحمار؛ فاضربه الحد، فلما قُدم ليضرب قال: إنا هلل أأضرب فالطاً؟ فقال ابن 
 : ال تعجلوا عسى أن يكون في هذا حد آخر. وإنما قال ذلك ألنه لم يعلم أن الكلمة كانت قذفاً.-يعرف الغريب

 وقال ابن دريد: اف تُِلَط الرجل: إذا فوجئ باألمر، لغة هذلية.
 وقال ابن فارس: الفاء والالم والطاء ليس بأصل؛ ألنه من باب االبدال، واألصل الراء.

 ?? 

 فلقط



 الفَل قََطةُ في الكالم والمشي: االسراع.
 ?? 

 فوط

َطةُ، وهي غالظ قصار تكون مآزر. قال األزهري: لم أسمع الفَُوَط في شيء من  الليث: الفَُوُط: ثياب تجلب من السند، الواحدة فُو 
ة تباع ويشتريها الجمالون كالم العرب وال أدري أعربية هي أم هي من كالم العجم، غير أني رأيت بالكوفة أزراً مخطط

َطةُ. انتهى كالم األزهري.  واألعراب والخدم وسفل الناس فيأتزرون بها ويسمونها الفَُوَط، والواحدة: فُو 
َطةُ   فليست بعربية.-وقال ابن دريد: فأما الفَُوُط التي تلبس الواحدة فُو 

َطةُ: لغة سندية معربة، وهي  .-بضمة غير مشبعة  -تعريب بُوتَه   قال الصغاني مؤلف هذا الكتاب: الفُو 
 ?? 

 قبط

 ابن فارس: القبط: جمعَك الشئ بيدَك، يقال: قبطته أقبطه قبطاً.
صلى هللا عليه -: أهل مصَر، وهم بنكها، ورجل قبطي، وامرأة قبطية. ومارية القبطية: أم إبراهيم ابن النبي -بالكسر-والِقبط 

 .-وسلم، ورضي عنهما
رقاق من كتان  تتخذُ بمصر، وقد تضم، ألنهم يغيرون كثيراً في النسبة، كما قالوا: سهلي ودهري. وقال  والقبطيةُ: ثياب بيض

 -رضى هللا عنه-الليث فلما ألزمت  هذا االسم غيروا اللفظ ليعرف، فاإلنسان قبطي والثوب قبطي. ومنه حديث أسامةُ بن زيد  
وذكَر قتَل  -رضي هللا عنه-وباً قبطياً أو ثياباً قبطية. وقال عبد هللا بن عتيك ث -صلى هللا عليه وسلم-أنه قال: كساني رسول هللا 

وذكر قتل عبد هللا وقيل سالم بن أبي الحقيق: فوهللا ما دلنا على االبياضه على الفراش في  -رضى هللا عنه-عبد هللا بن عتيك  
 ورقاَء الصيداوي:  سواَد الليِل كأنه قبيطة، قال زهير بن أبي سلمى يذكُر الحارث بن

  كما دنس القبطية الودك باق    مني منـطـق قـذعُ  لتأتينك

 والجمُع: قباطي.
 والقبطي: فرُش عبد المطلب بن عميُر بن سويد بن حارثة.

 وقبُط: ناحية كانت  بسر من رأى تجمُع أهل الفساد.
 رَت.والقباُط والقبيط والقبيطى والقبيطاء، إذا خففَت مددت  وإذا شددت  فص

 وقبط وجهه تقبيطاً: مثُل قطبه تقطيباً.
 والقنيط: يذكُر فيما بعُد إن شاء هللا تعالى.

 قحط

: قحدط السحاُب، وقال ابن -رضى هللا عنه-القحط: لجدُب. يقال: قحَط المطُر بقحُط قحوطاً: إذا احتبس. وقال أعرابي لعمُر 
: قحدطِت األرض وقحطت  وقحطاً. وحكى الفراُء: قح . وسنة قحط وقحيط. -على ما لم يسم فاعله-وقحط  -مثاُل سمعَ -ط دريد 

 وزمن قاحط، وأزمن قواحط.
 . وسنة قحط وقحيط. وزمن قاحط، وأزمن قواحط.-على ما لم يسم فاعله-وقحَط  -مثاُل سمعَ -والفراء: قحط 

 إلى القحط لكثرةُ األكِل.ورجل قحطي: وهو اآلكوُل الذي يبقي شيئاً من الطعام، وهذا من كالم الحاضرة، نسبوه 
. وقال ابن دريد: وقد -صلواُت هللا على نوح-وقحطاُن: أبو اليمن، وهو قحطان بن عابر بن شالَح بن أرفخشد بن سام بن نوح 

 نسبوا إليه قحطاني، وأقحاطي على غير القياس.
  وقوُل رؤبة: 

ُ   له والسخط للسخاط دانت    ويامُن االقحاط نزارها

 ان.أراد: بني قحط
؛ قال؛ وليس يثبت. : القحطةُ: ضرب من النبت   وقال ابن دريد 

 وضرب قحيط: أي شديد. والقحط: الضرُب الشديد.
، قال  : المقحُط من الخيِل: الذي ال يكاُد يعيي من الجري، وأنشد: يعاوُد الشد معناً مقحطاً وعام مقحط: ذو قحط  وقال ابن عباد 

 عامر بن هرمة:  إبراهيم بن علي بن محمد بن سلمة بن



 ً   مر من مطر  وعام  مقحط ما  وأوارياً لم يعـفـهـا ودواديا

 وأقحط القوُم: أي أصابهم القحُط. وأقحط هللا األرض: أصابها بالقحط.
، ومنه حديث النبي  : من جامع فأقحط فال غسل عليه. ومر النبي -صلى هللا عليه وسلم-وأقحط الرجُل: إذا خالط أهله ولم ينزل 

على دار عتبان بن مالك  األنصاري  -من جامع فأقحط فال ُغس ل عليه. ومّر النبي ?صلى هللا عليه وسلم -لى هللا عليه وسلم?ص
فاخبره الخبر فقال: إذا أعجلَت  -صلى هللا عليه وسلم-بقباء فناداه وهو مخالط أهله فأكسَل واغتسل وآتى النبي  -رضى هللا عنه-

صلى هللا -عليك الوضوء. قال الصغاني مؤلف هذا الكتاب: هذا كان في أول اإلسالم ثم نسَخ بقوله أو أقحطَت فال غسل عليك و
 : إذا قعد بين ُشعبها األربع وألزق الختان بالختان فقد وجَب الغسُل.-عليه وسلم

 والتركيُب يدُل على احتباس الخير ثم يستعاُر.
 ?? 

 قرط

؛ وقلب وقلبة  ورمح  -ُع: أقراط وقروط وقروطة وقراط القرُط: الذي يعلُق في شحمة االذن، والجم مثال برد  وإبراد  وبرود 
 : قال رؤبة: -ورماح  

  من جيَد رئم عاط سالفة  بين العقد واألقـراط كأن

 وقال المتنخُل الهذلي يذكُر قوساً: 

  األغرة كالقراط مساالت  بها معابَل مرهفات   شنقتُ 

 ويروى: "قرنُت بها".
فرأت في أذنيها قرطين وفي عنقها  -رضى هللا عنها-ة بن عبد الرحمن قال: حدثتني جدتي أنها دخلت على أم سلمة: وعن عنبس

 قالدةً.
وفي المثل: خذه ولو بقرطي مارية: هي بنُت ظالم بن وهب بن الحارث بن معاوية الكندي أم الحارث بن أبي أشمر الغساني، 

، وقيل: كانت  فيهما وهي أول عربية تقرطُت وساَر ذكُر قرط يها في العرب، وكانا نفيسي القيمة؛ قيل: إنهما بأربعين ألف دينار 
درتان كبيض الحمام لم ير مثلهما. وقيل: هي امرأة من اليمن أهدت  قرطيها إلى البيت. يضرُب في الترغيب في الشيء 

 لى بذِل النفائس، قال ذو الرمة: وإيجاب الحرض عليه، أي: ال يفوتنك على حال  وإن كنت تحتاج في أحرازه إ

  الحبُل منه فهو يضطربُ  تباعدَ   في حرة الذفرى معلقةُ  والقرطُ 

وذو القرط: السكُن بن معاوية بن أمية بن زيد بن قيس بن عامرة بن مرة بن مالك بن االوس بن حارثة االوسي األنصاري، من 
 الجعادرة.

 :  ، وهو القائل فيه: -رضى هللا عنه-لوليد سيف خالد بن ا -واسمه الوشاحُ -وذو القرط 

  كهوُل طماطم  وعراب   من  القرط  قد قتلُت رجـاالً  وبذي

 والقرُط: سيُف عبد هللا بن الحجاج الثعلبي، وهو القائل فيه: 

 لعمرُك موت غير طاعون هذا  والسيُف في أضراسها نشب تقول

ً  وما  ذمُت أخي قرطاُ فابعـطـهُ  فما  فـيخـزينـي نبا نبوة يوما

وقال الليث: القرطةُ: شية حسنة في ابلمغرى؛ وهي أن يكون للعنز أو للتبس زنمتان معلقتان من أذنيها، فهي قرطاُء، والذكر 
 أقراط، ويستحب في التيس ألنه يكون مناثاً، والفعُل: قرط قرطاً.

: قرُط الصبي: زبيبه.  وقال ابن عباد 
 بة وهو أجل منها وأعظم ورقاً، وهي الذي يسمى بالفارسية: الشذر.وقال الدينوري: القرُط: شبيه بالرط

 وساهم: فرسان  لكندة، قال سبيُع بن الخطيُم التيمي:  -مصغراً -والقريط 

 هنالك إلف مألـوف إني  نحلة والقريط وساهم أرباب

 نحلة: فرس سبيع بن الخطيم.
 وأنشده له أبو محمد األعرابي:  -رضي هللا عنه-بن مرداس السلمي والحمالة: فرسان لبني سليم، قال العباس  -أيضا-والقريط 

  من أم ومن فحل أنجبت  الحمالة والقريط فقد بين

وقال ابن دريد: القروط: بطون من العرب من بني كالب  ألنهم أخوة أسموهم: قرط: وقريط؛ ولم يزد. وقال ابن حبيب في 
 ريط بنو عبد بن أبي بكر بن كالب.جمهرة نسب قيس عيالَن: القرطاُء وهم قرط وق



طاِط. طاُن لغة في القُر   وقال ابن دريد: القُر 
قَُط:  طاِط: وهو للسرج بمنزلة الولية للرحل، وربما استعمل للرحل أيضاً، قال حميد األر    والِقر 

َحيَّ  طاطِ  ذي  مـائِر الـِمـالَطِ  بأر    ُزف َرة  تَن ُشُز بالقُر 

فَيان:   وقال الزَّ

تَاِدَي األساِمطـا ماكأنَّ  عَ   أق   والقَراِططـا والِقط 

ن تُُهنَّ  َدريّاً ناِشطا َضمَّ     أخ 

 األسماِمُط: المعاليق وهي ما علقه من متاعِه برحله.
طاط .-رضي هللا عنه-وفي حديث سليمان الفارسي   : أنه دخل عليه في َمَرضه الذي مات فيه فنظروا فإذا إكاف  وقُر 

طيَّةُ وقال ابن دريد  : إبِل  تنسب إلى َحّي من مهرة، وأنشد: -بالفتح-: القَر 

طيَّ يَف ري نَت قا أما   تَرى القَر 

 النَّت ُق: النَّف ُض، وامرأة ِمن تاق: كثيرة الولِد؛ من نَت ق الرحم.
 : الصرع على القَفا.-بالكسر-وقال يونس: الِقرطيُّ 

 رق من طرف الفتيلة. وقيل في قول المنتخل الهذلي يصف قوساً: : شعلةُ الّسراج ما احت-بالكسر-والِقَراُط 

َهفَات   َشنَف تُ  ةِ والِقَراطِ  ُمَساالتِ   بها َمعَابَِل ُمر    األِغرَّ

، أي في الصفاء والحسن، أي تبرق نصالها كأنها ِقَرَطة  في بريقها. ط   إن الِقَراَط جمع قُر 
ط . وقال أبو عمرو: الِقَراُط: المصابيح؛ وقيل:  السُُّرُج، الواحد قُر 

 ويروى: ?قََرن ُت بها?.
 وقال ابن عباد: قَِراطا النصل: َطَرفا غراريه.

ربع سدس الدينار، وعند أهل العراق  -حرسها هللا تعالى-والِقي راُط: معروف، ووزنه يختلف باختالف البالد، فهو عند أهل مكة 
جمعه قضراِري ُط، فأبدل من أحد حرفي تضعيفه ياء؛ على ما ذكرناه في دينار. نصف عشر الدينار. وأصله ِقّراط  بالتشديد؛ ألن 

أنه قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قِيراط  ومن شهدها حتى تدفن فله  -صلى هللا عليه وسلم-وروي عن النبي 
رضي هللا -: فبلغ ذلك ابن عمر -ي هللا عنهرض-قِيراطاِن، قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. رواه أبو هريرة 

 فصدقت أبا هريرة، فقال: لقد فرطنا في قَراِريَط كثيرة. -رضي هللا عنها-فقال: لقد أكثر أبو هريرة، فبلغ ذلك عائشة  -عنهما
 وقِي َراط : أبو العلية من أتباع التابعين، يروي عن الحسن البصري ومجاهد.

، قالوا: وأنت يا رسول هللا؟ -ويروى: إال راعي غنم-: ما بعث هللا نبياً أال َرعى الغنم -ه وسلمصلى هللا علي-وأما قول النبي 
قال: وأنا كنت أرعاها على قََراِري َط ألهل مكة. فالمراد بها قَراِريُط الحساب. قال الصغاني مؤلف هذا الكتاب: قدمت بغداد سنة 

ني بعض المحدثين عن معنى القَراِريِط في هذا الحديث، فأجبته بما ذكرت، خمس عشرة وستمائة وهي أولى قدمة  قدمتها؛ فسأل
فقال: سمعنا الحافظ الفالني: أن القَراِري َط اسم جيل أو موضع، فأنكرت ذلك كل اإلنكار، وهو مصر على ما قال كل اإلصرار. 

 أعاذنا هللا من الخطأ والخطل والتصحيف والزلل.
ِطي ُط: الداهية، وأنش  د أبو عمرو: والِقر 

ـبَـلـوا َسألناُهمُ    بِِقرِطيِط من األمِر زي نَبُ  وجاءت  أن  يَِرفدونا فـأج 

 وقال ابن دريد: يقال ما جاد لنا فالن بِِقْرِطيٍط: أي ما جاد لنا بشْي يشير، وصنعوا في هذا بيتاً وهو: 

ِطيط    جاَدت  لنا َسلمى فَما فَه بِِقر    وال فُو 

 ة الرقيقة التي على النواة. هكذا قال ابن دريد في هذا التركيب، وقيل البيت بيت وهو: الفُْوفَةُ: القشر

َسلتُ  فُفَه   بأنَّ   إلى َسلمى فأر    النَّف َس َمش 

فَه ".  ويروى: "بِِرن ِجير  وال فُو 
طاِط. ِطي ُط: لغة في القُر   وقال الليث: الِقر 

 وهو الثمر الهندي.: حب الحمر -ويقال: القََراِريطُ -والقا ِريُط 
َطيِن:  َط، قال رجل المرأته وقد سألته أن يحليها قُر  ط ت الجارية تَق ِريطاً: ألبستها القُر   وقَرَّ

 َسالِت عكـتـين   وإنما  كّل حـرة  نـحـينِ  تَس الُ 

 هللا على العينينِ  قرطكِ   تقوليَن أشِر لي قرطينِ  ثم

 ً  بني قنينِ من ديِن  نسبتِ   ُسواداً وأرقمـين عقاربا



ومن حساب  بينهم وبيني وقرَط فرسهَ: إذا طرح اللجاَم في رأسه. وقيل: التقريُط: أن يجعلوا األعنة وراَء أذان الخيِل عند طرح 
: فلشب الرجاُل إلى أكمِة -رضي هللا عنه-اللجم في رؤوسها، أخذ من تقريط المرأة. وفي حديث النعمان بن عمرو بن مقرن  

 أعنتها. وقد كتَب الحديُث بتمامه في تركيب رث ث.جيولها فيقرطها 
 وقََرط السراَج: إذا نََزعَ منه ما احترَق ليضَئ.

: قرطُت إليه رسوالً: أعجلتهُ إليه.  وقال ابُن عباد 

 وقال غيرهُ: قرطه عليه: إذا أعطاهُ قليالً قليال. 
: قرط فالن فرسهَ العناَن: فلهذه موضعاِن: ربما ا ح اللجام في رأس الفرَس، وربما استعملوها وقال ابُن دريد  ستعملوها في طر 

، وذلك أنها إذا  للفارِس إذا مد يدهَ بعنانه حتى يجعلها على قذاِل فرسهَ في الحضِر. وقيل: تقريُط الخيِل جملهاُ على أشد الحضر 
 أشتّد حضرهاُ امتد العناُن على أذنها.

 ?? 

 قرفط

: القرفطةُ في المشي كال  قرمطِة.ابُن عباد 
ً -قال: والقرفطة   : ضرُب من البضعِ.-أيضا

وقال غيرهُ: اقرنفطِت العنُز: إذا جمعت  بين قطريها عند السفاِد؛ ألن ذلك الموضَع يوجعهاُ، قال قمام األسدي المرأته غمامة 
 وكانت  عنده ثمانين سنة: 

 أنا ال أفرطك   إذ  حبذاّ ُمق َر ن فطكَ  يا

 فأحابته المرأةُ: 

  الشباُب غالبك   إذ  ذبـاذبـك   يأحبذا

 وقال ابُن األعرابي: اق َرن فََط: إذا انقيَض واجتمَع.
: المق رنفُط: المستكبر من الغضِب المنتفُخ.  وقال ابن عباد 

 ?? 

 قرمط

: القرموُط: والقرموُد: ضربان م ثمر العضاه، كذا قال: العضاه، والصواُب: الغضا.  ابن دريد 
 الغضا ثمرهُ األحمُر يحكي لونه نوُر الرمان أوَل ما يخرُج. وقال أبو عمرو: القُرموُط من ثمر الغضا وقال االزهري: قرموطُ 

 كالرماِن يشبه به الثدُي، وأنشد في صفةَ جارية  نهَد ثدياها: 

  كقرموُط الغضِا الخضِل الندى خميل  جيَب الدرعِ عنها إذا مـشـت   وينشزُ 

 قال: يعني ثدييها.
 ألعرابي: يقاُل لدحروجِة الجعل: القرموُط.وقال ابن ا

: القرمطتان من ذي الجناحيِن: كالنخرتيِن من الدابة، قال: ورواه الجاحُظ: القرطمتاِن؛ على القلب.  وقال ابُن عباد 
 قال: والقرمطيط: المتقارُب الخطِو.

 وقال غيرهُ: القرمطي: واحُد القرامطِة.
 اني الحروف والسطور.القرمطة في الخط: دقةّ الكتابِة وتد

 والقرمطةُ في اللمشي: مقاربةُ الخطو. وقرمط البعيُر: إذا قارَب خطاه.
 : أنشد -رضى هللا عنه-ويقال: أقرمط الرجُل: إذا غضَب وتقيض، وأنشد األزهري لزيُد الخيَل 

  يوماً من الفزع المطي أقرمطت  

إصالحها وضبطها وشكلها؛ المطي؛ بالميم والطاء المحققين، كذا هو في التهذيب لألزهري في نسخة  قرنت  عليه وتولى 
 : -رضى هللا عنه-وأنشده بعض من صنف في اللغة أيضاً لزيد الخيل 

  أقرمطت  يوماُ من الفزعَ الخصى إذا  فـي كـل أطـراِف شـدة   تكتسبهـا

 والذي في شعره هو: 

  يوماً إذا قلص الخصى مشمرة    عطاُء فـي كـل غـارة   وذاكَ 

 ?? 



 قسط

: لغة، والضم قليل، وقرأ -بالضم-: العدُل، قال هللا تعالى: )قل  أَمر يأمُر بالعدِل واإلحسان(، يقال: قسِط يقسَط -بالكسر-القسُط 
 يحيى بن وثاب  وإبراهيم النخعي: )وإُن خفتم  أال تقسطوا( بضم السين.

 وقوله تعالى )ذلُكم أقسُط عند هللا( أي أقوُم واعدُل.
 له تعالى )ونَضُع الموازيَن القسَط( أي ذوات القسط: أي العدَل.وقو

مكيال، وهو نصف صارع، ومنه الحديث: إن النساء من أسفه السفهاء إال صاحبة القسط والسراج. كأنه أراِد  -أيضا-والقسُط 
 صف صاع .التي تخدُم بعلها وتوضه وتقوُم على رأسه بالسراج، والقسُط: اإلناء الذي توضه فيه؛ وهو ن

: إن شاء ال ينام وال ينبغي له أن ينام، يخفُض القسُط ويرفعهُ، حجابه النوُر، لو كشَف طبقهُ -وقوُل النبي ?صلى هللا عليه وسلم
أحرق سبحاُت وجهه كل شئ  أدركهُ بصرهُ، واضع يدهَ لمسيء الليل ليتوَب بالنهار ولمسيء النهار ليتوب بالليل، حتى تطلَع 

 بها.الشمُس من مغر
 ال ينبغي له أن ينام: أي يستحيُل عليه ذلك.

.  القسُط: القسُم من الرزق والحصةُ والنصيُب أي يبسطه لمن يشاء ويقدره. والطبُق: كل غطاء  الزم 
  السبحاُت: جمُع سبحة  فتح العيِن وتسكنها العجائز ألنهن يسبحِن بهَم، والمراُد: 

المسبحوَن من جالله وعظمته وقدرته وكبريائه. وجهه: ذاته ونفسه. النوُر: اآليات  التي يسبحهُ بها -جل ثناؤه-صفاُت هللا: 
البيناُت التي نضبها أعالماً لتشهَد عليه وتطرَق إلى معرفتِه واالعتراف به، شبهت  بالنور في آثارها وهدايتها، ولماَ كاَن الملوك 

ي التي يحتجبون وراءها فاستدلوا على مكانهم بها قيل: حجابهُ أن تضرَب بيَن أيديهم حجُب إذا رآها الراءون علموا أنها ه
النور؛ الذي يستدل به عليه كما يستدل بالحجاب على الملك المحتجب. ولو كشف طبقه: أي طبُق هذا الحجاب وما يغطي منه 

هُ: أي لما أطاقُت النفوُس ذلك وُعلم جالله وعظمتهُ علماً جلياً غير استداللّي لما أطاقت النفوس ذلك ولهلك كل من  أدركه بصر
، إذا كف  ولهلَك كل من إدراكه بصرهُ: أي علمه الجلي، فشبه بإدراك البصر لجالله، واضع يده: من قولهم وضَع يده عن فالن 

 عنه؛ يعني ال يعاجُل المسيء بالعقوبِة بل يمهله ليتوَب.
 وقوُل امرئ القيس: 

  متيِن على نابلِ كرجِل ال كركَ   ُسلكُى ومـخـلـوجةً  نطعنهمُ 

 الـنـاهـلِ  كقطاً كاظمةَ  أو  هّن أقساط كرجِل الـدبـى إذ

 ويروى: "كر كالمين"، ويروى: "فهن أرسال". أقساُط: أي قطع. وأرسال: أي أقطاع؛ واحدها رسل.
 وقاسط: أبو حي من العرَب، وهو قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة.

 : يبس في العنق، يقاُل: عنق قسطاُء وأعناق قساط، قال رؤبة: -تحريكبال-والقسُط 

 أعناقهم القساط وضربِ   رضوا بالذل وااليهاطِ  حتى

 ويروى: "القساط" جمع قاسط  وهو الجائُر.
 : انتصاب في رجلَي الدابة وذلك عيب ألنه يستحب فيهما االنحناُء والتوتير.-أيضا-والقسُط 

 القسَط.يقال: فرس أقسط بيُن 
 واألقسُط من اإلبل: هو الذي ف عصَب قوائمه يبس خلقه.

 وقال أبو عمرو: قسطت  عظامه قسوطاً: إذا يبست  من الهزال، وأنشد: 

ً  أعـطـاه   وهو ينحي أسفاً وينتخب عظامهُ   عـودا قـاسـطــا

أما القاسطوَن فكانوا لجهنم حطبا(، ونمه والقسوُط: الجوُر والعدوُل عن الحق، وقد قسط يقسُط وقسوطاُ، قال هللا تعالى: )و
قوُل عزةَ للحجاج، يا قسُط يا عادُل، ويروى: أنت قاسط عادل. نظرت  إلى هذه اآلية وإلى قوله تعالى: )وُهم  بربهَم 

 يعدلون(، وقال القطامي: 

ُ   بـاألُلـى قـسـطـــوا ألـيسـوا   على النعمان وابتدروا السطاعا قديما

، وهو دوار خشي، في حديث النبي والقسُط: من عقا : إن خيَر ما تداويتُم به الحجامةُ والقسُط -صلى هللا عليه وسلم-قيِر البحر 
 البحري.

 وأما قوُل غادية الدبيرية: 

  ما شانها غفارها وقسطةً   نفياً زانهُ خمـارهـا أبدت  

 فقيل: هي الساُق، ورواه أبو محمد  األعرابي: "وقضصةً".
 عبد هللا قسطنطينين المعروُف بالقسُط، المكُي، مولَى بني مسيرة، قرأ على عبد هللا بن كثير المكي.وإسماعيل بن 

: يقال  وقال ابن عمرو: القسطاُن: قوس قزح، وقد نهي أن يقال قوُس قزَح، ويقاُل لها: قوس هللا والندءةُ والندءةُ. وقال أبو سعيد 
 لقوس هللا: القسطاني: قال الطرماح: 



  قسطاني دجِن الغمام   مثلُ   خفـّف دونـهـا ت  وأدير

 وقسطانة: حصن باألندلس.
 وقسطانةُ: قرية على مرحلة من الري على طريق ساوة.

 وقسطوُن: حصن من أعمال حلب.
 وقسنطينية: قلعةَ كبيرة حصينة من حدود إفريقية.

 -رضى هللا عنه-الساعة، وهو ما روى أبو هريرة : دار ملك الروم، وفتحها من أشراط قيام -وقسطنطينية: ويقاُل قسطنطينية
أنه قال: ال تقوم الساعة حتى تنزُل الروُم باألعماق أو بدايق  فيخرُج إليهم جيش من المدينة  -عن النبي ?صلى هللا عليه وسلم

؛ فإذا تصافوا قالِت الروُم، خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهُم، ف يقول المسلمون: ال هللا وال نخلي من خيار أهل األرض يومئذ 
نون بينكم وبين اخواننا، فيقاتلونهم، فينهزم ثلث ال يتوب هللا عليهم أبداً ويقتُل ثلث هم أفضُل الشهداء عند هللا ويفتتُح الثلث ال يفت

لشيطاُن إن المسيح قد خلفكم في أبداً. فيفتتحوَن قسطنطينية؛ فينما هم يقتسموَن الغنائم قد علقوا سيوفهم بتالزيتون إذا صاَح فيهم ا
أهاليكُم، فيخرجوَن، وذلك باطل، فإذا جاءوا الشام خرَج فبينما هم يعدون يسوون الصفوَف إذا أقيمِت الصالةُ فينزُل عيسى بن 

ده فيريهم  دمهَ في مريم فأمهم، فإذا رآه عدو هللا ذاَب كما يذوُب الملُح في الماء، فلو تركه النذاَب حتى يهلك، ولكن  يقتلهُ هللا بي
: أنه لما بلغه خبر صاحب الروم أنه يريد أن يغزو بالد الشام أيام فتنة صفين َكتََب -رضي هللا عنه-حربته. وفي حديث معاوية 

إليه يحلف باهلل لئن تممت على ما بلغني من عزمك ألصالحن صاحبي وألُكونن مقدمته إليك فال جعلن القسطنطينية البخراء 
 ء وألنتزعنك من الملك انتزاع اإلصطفلينة وألُردنَّك إريسا من األرارسة ترى الدوابل.حممةً سودا

 وقال أبو عمر: القَسَطان والكسطان: الغُبار، وأنشد: 

  قَسطاَن ُغبَار  ذي َرَهج   تُثِي رُ   راِعيها فَثَاَرت  بَِهـَرج أثَاب

 نَّ هللا يُِحبُّ الُمق ِسِطين(.وأق َسَط الرجل: أي عدل، قال هللا تعالى: )وأق ِسُطوا إ
 والتَّق ِسي ُط: التقتير، قال الطَِّرّماُح يرثي عدبس بن محمد بن نفر: 

ً   َكفُّ ال يُرى َسي بُها َكفّاهُ  َداِمها ُمقَسَّطا بةَ إع    َره 

 أي ال يُقَسَُّطه؛ أي ال يقدره؛ ولكن يعطي بغير تقدير.
ِط والعدل بينهم بالسوية.واالقتَِساُط: االقِتَسام، وقال الليث:   يقال تَقَسُطوا الشيء بينهم: أي اق تََسُموا على الِقس 

ُط للدَّواء.  والتركيب يدل على معنيين متضادين، وقد َشذَّ عنه القُس 
 ?? 

 قشط

ِط والقافور والكافور، وقرأ ابن مسعود ?رضي هللا عنه ِط والَكح  ُط: واحد؛ كالقَح  ُط والَكش  شراحيل الشيعي وعامر بن  -القَش 
.)  وإبراهيم بن زيد النخعي: )وإذا السََّماُء قُِشَطت 

 وقال ابن السكيت: قََشَط فالن عن فرسه الجل وكشَطه: أي َكَشفه.
 وقَي َشاَطةُ: مدينة باألندلس من أعمال جيان ينسب إليها أبو عبد هللا محمد بن الوليد القيشاطي األديب.

ُط: الضرب  بالعصا. وان قََشَطِت السماء وتَقَشََّطت: أي أجهت وأصحت. وقال ابن عباد: القَش 
 ?? 

 قطط

ُت الشيء أقُطُّه  أبكاراً؛ إذا  -رضي هللا عنه-: إذا قطعته عرضاً، ومنه قَطُّ القلم، وفي الحديث: كانت ضربات علي  -بالضم-قََطط 
 اعتلى قد؛ وإذا اعترض قَطَّ.

.وقال الليث: القَطُّ الشيء الصلب كالحقِة   تُقَطُّ على حذو مستو كما يقط اإلنسان قصبة على عظم 
 قال: والمقطَّةُ: عظيم يكون مع الوراقين يقطون عليه أطراف األقالم.

 وقال غيره: القطاُط: الحقاق الذي يعمل الحقق؛ وهو الخراُط.
: قطاً: إذا غال، يقال: وردنا أرضاً قاطاً سعرها، قال أب -وقَّط السَّع ر يقطُّ ?بالكسر  و وجزة السَّع ديُّ

ـُكـو تار   ثُمَّ   إلـى الـلـه الـعـــزيز الـــجـــبَـــار   أش  م بُعد الُمس    األسعار وقَّط الحي وحاجةإليك اليو 

 وقال شُمر: قَّط السعر بمعنى غال خطأ عندي وإنما هو بمعنى فتر. وقال األزهري؛ وهم شمر فيها.
 على ما لم يُسمَّ فاعله، وقد قطه هللا.وقال الفراء: سع ر مقُطوط، وقد قُط؛ 

عر الغالي.  وقال ابن األعرابي: القاُطط: الس 
مان الماضي، يقال: ما رايتهُ قط: أي فيما مضى من الزمان، وال يقال ال أراهُ قطُّ، وإنما يستعمل في المستقبل:  وقط: معناها الزًّ



 عوض وعوُض.
 له على جهة اإلمكان.وقال ابن فارس: أي أقطع الكالم فيه؛ هذا يقو

الكسائُّي: كان أصلها قطُط، فلما سكن الحرف األول لإلدغام جعل اآلخر متحركاً إلى إعرابه. ومنهم من يقول قطُّ يتبع الضمة 
الضمة مثل مدُّ يا هذا. ومنهم من يقول قُط ُمخففَّة يجعلها أداةً ثم يبنيها على أصلها ويضم آخرها بالضمة التي في المشددة. 

 نهم من يتبع الضمة الضمة في المخففة أيضاً فيقول قط كقولهم: لم أره ُمذُ يومان، وهي قليلة.وم
هذا إذا كانت بمعنى الدًّهر. فأما إذا كانت بمعنى حسب وهو االكتفاء فهي مفتوحة ساكنة الطاء، تقول: رأيتهُ مرةً واحدةً فقط، 

 ي وقط، قال: فإذا أضفت قلت: قطك هذا الشيء: أي حسبك، وقطني وقطن

تأل ـنـي ام  ني مهالً   الحُوض وقال قط    ُروي داً قد مألَت بط 

وربما َدَخلِت النوُن ِليسلَم السكون الذي بني السكون عليه، وهذه النون ال تدخل األسماء، وإنما تدخل الفعل الماضي إذا دخلته 
ليها ولتكون وقاية للفعل من الجر، وإنما أدخلوها في أسماء ياء المتكلم؛ كقولك: ضربني وكلمني، لتسلم الفتحة التي بني الفعل ع

نَُك، وهذا غير معلوم.  مخصوصة نحو: قطني وقدني وعني ولدني، ال يقاس عليها، فلو كانت النون من أصل الكلمة لقالوا: قَط 
: قَط  عبد هللا درهم؛ فينصبون بها، ومنهم من يدخل النون ف َن عبد هللا وقال الليث: ومنهم من يقول: قَط  يها وينصب فيقول: قَط 

ني. زمنهم من يدخل النون إذا   َ ني وَق درهم فمن خفض قال إذا أضاف: قَِطي  وقَِدي درهم. ومن نصب قال إذا أضاف: قَط 
 أضاف إلى المتكلم خفض بها أو نصب.

ُر. والجمع ِقَطاُط. قال: -بالكسر-والِقطُّ   : السَّنَّو 

  في الخناني ص من مغ مرِ  فهل    القطاط فـأفـنـيتـهـا أكلت

ً -والقطُّ   : الكتاب والصك بالجائزة.-أيضا
وقوله تعالى: )عجل لنا قطنا( أي نصيبنا، وأصله الكتاب يكتب لإلنسان فيه شيء يصل إليه. واشتقاقه من القط وهو القطع. 

تنذر نابه. وقال أبو عبيدة: القُط: الحساب. وكذلك النصيب هو القطعة من الشيء كأنهم قالوا: عجل لنا نصيبنا من العذاب الذي 
أنهما كانا ال يريان ببيع القطوط إذا خرجت بأساً. هي الخطوط التي فيها  -رضي هللا عنهم-وفي حديث ابن عمر وزيد بن ثابت 

 داد: األرزاق يكتب بها إلى النواحي التي فيها حق السلطان. قال األعشى يمدح المحلق وهو عبد العزى بن خثيم بن ش

م لـقـيُهُ  وال ط ويأفق بنعمته  الملُك النُّعمان يو    يُع طي القُطو 

ته".  ويروى "بأمَّ
: القطقُط  : أصغُر المطر. ثم الرذاذ فوق ذلك. ثم الطَُّش فوق الرذاذ. ثم البغُش فوق الطش. ثم الغبية فوق -بالكسر-وقال أبو زيد 

 مثل الغبية.البغش. وكذلك الحلبة والشجذة والحفشة والحشكة 
 : قُط: المطر المتحاتن المتتابع العظيم القطر، قال هالل بن رزين   وقال اللَّي ُث: القط 

ً  فََولَّت   ت قطقطها سراعا بُُّهمُ   تَح  رُ  الُمهنَّدةُ  تك   الـذُُّكـو 

 ن هرمة: وقال أبو سعيد: القطقط: الصغير القطر مثل الدمق، قال إبراهيم بن علي بن محمد بن سلمة بن عامر ب

ت   مي رحلهُ  وُمصوَّ   عمته بساِري القطقطِ  وسواد  واللَّي ُل ير 

 وقال بعضهم: القطقط: صغار البرد الذي يتوهم برداً أو مطراً.
 وقال ابن األعرابي: األقُّط: الذي سقطت  أسنانُه. وقال الفراء: هو الذي انسحقت أسنانه حتى ظهرت درادرها.

ُر: في بطِن ال  فرس مقاطهُ: وهي طرفه في القص وطرفه في العانة.وقال النَّض 
 : -رضي هللا عنه-: أي حسبي. قال عمرو بن معدي كرب -مثال حداد وبداد-وقطاط 

تُم ُت أخرى غدر  َرةً وغدر   إن بين نا أبـداً تـعـاط فال  غد 

ً  أطل تُ   المذحجيَّ إلى فراط ودي نُ   فراقُكم  عاماً فعامـا

 كـانـت   سراتُكـم   قتل تُ   ا مـافراقُكم  حتى إذ أطلتُ 

.  قَطاِط وقال ابن دريد: القطقُوُط: الصغير الجسم. وليس بثبت 
والقطقطانة: موضع قرب الكوفة من جهة البرية بالطف: به كان سجن النعمان بن المنذر. قال الكميُت يمدح مسلمة بن هشام بن 

 عبد الملك: 

  ُحُسم  فالقُطقطانة فالرجل فذُو    من سل مى حُصي ُد إلى تُبـل تأبَّد

 والقُطقُُط: موضع.

. وهو أحد ما جاء على -بالكسر-ورجل قط الشعر وقطط الشعر: بمعنى. وجعد قطط: أي شديد الجعودة. وقد قطط شعره 
في قصة  -رضي هللا عنه-أنه قال لعاصم بن عدي  -صلى هللا عليه وسلم-األصل بإظهار التضعيف. ومنه حديث النبي 

عنة: إن ولدته أحيمر مثل الينعة فهو ألبيه الذي انتفى منه. وإن تلده قطط الشعر أسود اللسان فهو لشريك بن السحماء. قال المال



: فلما وقع أخذت بفقويه فاستقبلني لسانه أسود مثل الثمرة. وقيل: بفقويه غلط. والصواب بفقميه أي -رضي هللا عنه-عاصم 
 الواحدة: ينعةُ.بحنكيه. الينع: ضرب من العقيق: 

وفي حديثه اآلخر: أنه قال: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد بن قيس على أنا نبخلهُ فقال: وأي داء  أدوا من البخل!: بل 
 سيدكم الجعد القطط عمرو بن الجموح. فقال بعض األنصار: 

د دا وُحق  عمرو بن الجُموح لُجـوده وُسوَّ و ذي النَّدى أن يُسوَّ   لعمر 

اُل أن هـب مـالـهُ  ذاإ هُ إنـه عـائُد غـدا :وقال  جاءهُ السُّوُّ  ُخذُو 

 باسط  يوماً إلـى سـوءة  يدا وال  بَِخـاط  خـطـوةً لـدنـية   وليس

دا مث لها عمرُو لُكن ت على  ُكنت يا جدُّ بن قيس على التي فلو    الُمسوُّ

ه من الهجنة وخلوصه عربياً. ومتى أثبت له أنه عربي الجعُد: الكرُم الجواد. وقد جاء القطط تأكيداً له. و هذه كنايةُ عن ُخلوَّ
 تناوله المدح وردفه أن يكون كريماً جواداً.

 والقطائُط: من قرى زنار ذمار باليمن.
 ويقال: جاءت الخيل قطاط: أي قطيعاً قطي عاً، قال هميان بن قحافة: 

ً   ت ترى زيماً قـطـائطـا بالخي ل   م وطعناً واخطاعلى الها ضربا

 وقال علقمة بن عبدة: 

نُ   قطائطا حدَّ اآلكام نكلَّفُها  جلب نا من ضريَّة خي لنا نح 

ط : مثال جدود وجدائد.  الرواية على الخرم. وهذا البيت أول القطعة. وواحد القَطاِئط: قَُطو 
 وقيل: قَطاَِئَط: أي رعالً وجماعات في تفرقة.

ةُ. وقال الليث: الِقَطاُط: حرف الجبل أو -بالكسر-والِقَطاُط  وقال أبو زيد: القَِطي َطةُ  : أعلى حافة الكهف. وجمع الِقًطاِط: أقِط 
 حرف من صخر كأنما قُطَّ قَّطا. والجمع: األقِّطةُ.

ً -والِقَطاُط   : المثال الذي يحذي عليه.-أيضا
ً -والِقَطاُط   : الشديد جعودة الشعر.-: أيضا

 وقال المنتخل الهذلي: 

ـر   يُّمشي ُت َخـم    الُخرس  الصََّراِصرة الِقَطاطِ  من  بَي ننـا حـانُـو 

َراِصرة: نَبط الشام. ومن نصب "حانوت" جعله اسماً للخمر. : العَجم، والصَّ  الُخرس 
 والِقَطاُط: مدار حوافر الدابة، وقال رؤبة: فأيُها الحاذي على الِقَطاِط والقََطاِقُط: موضع، قال: 

  َحوالً ما نَِري مُ  وبالِعب َري ن  القَطاقِط ما ثََوي نَـاب ثََوينا

ُط   : أي خفيف كميش.-مثال َحَزؤرِ -وقال ابن عباد: رجل قََطو 
قَاُط: أي سريع، قال جساس بن قطيب يصف فحالً:   وقرب قَط 

بِحُ  لَج القَطقَاطِ  يُص    ُمِدل  َحَسُن اآلل يَاطِ  وهو  بَع َد الد 

طي: الذي  يقارب خطوه. والقََطو 
 وقَُطيِقُط: موضع، قال القطامي: 

 أظعـانـا لنا بِق َطيِقط   َرفَعَت    الُخروَج من الِعراِق ولَي تََها أبَتِ 

 وتَْقِطْيُط الحقة: مبالغة في قَط ها. قال رؤبة: 

ِر الُطَرق   تَف ِليلُ   َمَساِحيِهُن تَق ِطي َط الُحـقَـق   َسّوى َن من ُسم    ما قاَرع 

 أن يقول: حوافرهن كأمثال المساحي. أراد
ِقِط. قََطِت السماء: من الِقط   وقَط 

قَُط الرأس: المصنعه هكذا هو في كتابه محققاً بكسر النون المشددة، قال الصغاني مؤلف هذا الكتاب:  وقال ابن عباد: الُمقَط 
 والصواب عندي مصعنبه؛ بفتح النون وبعدها باء.

قََطِت   الدلو إلى البئر: أي انحدرت، قال ذو الرمة: وقال أبو زيد: تَقَط 

ـُت َسـَمـاَءهُ  وبَي ت   َواة َهتَـك  هَ شاِربُه   إلى  بَِمه  ِوي له الَوج  َكب  يَز    َكو 

قََطـت   بَِمع قَُودة   ل  تَقَط  عِ َرح   طحاِلبُـه   الماِء حتّى ان قَدَّ عنها إلى  في نِس 



: مرت إلى الماء.أي بيت العنكبوت، والكوكب: معظم الماء،  قََطت   وأراد بالمعقودة: سفرةً، تَقَط 
قُُط  ً -والتَّقَط   : تقارب الخطو.-أيضا

قَُط: إذا جاء ُمسرعاً.  وقال ابن عباد: يقال: جاء يَتَقَط 
قََط في البالد: ذهب فيها.  وتَقَط 

 والتركيب يدل على قطع الشيء بسرعة عرضا.
 ?? 

 قعرط

 ع َوَطةُ: تقويض البناء.أبو عمرو: القَع َرَطةُ والقَ  
 ?? 

 قعط

 القَع ُط: الشد والتضييق، يقال: قَعََط على غريمه يَق عَُط قَع طاً، والقَع َطةُ: المرة الواحدة، قال األغلب العجلي.

َطتِ   َكم َطة  وَور    ذو العَرِش بَع َد َوب طتي دافَعََها  بَعَدها من َور 

لى بََدني وُخـطَّـتـي ِمنّي ه بَع دَ  افَعَ ود  فَأَع  ُرو   قَع َطتِـي الَمك 

 : الجبن والضرع والغضب وشدة الصياح.-أيضا-والقَع ُط 
ً -والقَع ُط   : الّشاُء الكثيرة.-أيضا

 وقال أبو عمرو: القاِعُط: اليابس. وقعََط شعره من الحفوف: إذا يبَس.
ُد، ورجل قَعّاُط: شديد السوق. وك  ل مشدد: قَعّاُط، قال رؤبة: وقال ابن السكيت: القَع ُط: الطَّر 

  في عاِدينا القَعّاطِ  والُمل كُ 

 قال: والقَع ُط: الكشف.
 وقال أبو حاتم: يقال لألنثى من الحجالن: قُعَي َطة .

 : إذا هان وذل.-بالكسر-وقال ابو العميثل: قَِعَط 
ُط: شد العصابة والعمامة، والِمق ِعَطةُ: العمامة، وأنشد الليث: ُطهَ  ط  عليها العمائم وقال ابن عباد: الِقعَاط: الخيار من والقَه  يَّةُ َمق عُو 

.  كل شيء 
 وأق عََط: أي صاح؛ مثل قَعََط.

 وقال ابن السكيت: أق عََط القوم عنه: أي انكشفوا.
تُه: أي أهنته وأذللته.  وقال ابو العميثل: أق عَط 

ِعي ّطا: إذا كان عجوال يسوقها   سوقاً شديداً.وهو يُقَعَُّط الدواب تَق 
 وقال ابن عباد: قَع َط: صاح: مثل قَعََط وأق عََط في القول: أف َحَش.

 وقعَّط على غريمه: إذا شدد عليه: مثل قعط بالتخفيف قال: 

طـه بل يتُ   قاب ض بنانُه مقُـعَـّ   من ذي يده بُسُخطه أعط 

.  بل: بمعنى ُرب 
 على الدابة. وقال أبو عمرو: الُمقعُط: الحمل إذا كان مرتفعَّا

 قال: والمتقعط الرأس: الشديد الجعُودة. والمتقعط في الدين: المتشدد فيه.
 واالقتعاُط: العمامة على الرأس من غير إدارة  تحت الحنك.

: أن النبي  أمر بالتلحي ونهى عن االقتعاط. قال الصغاني  -صلى هللا عليه وسلم-وروى أبو عبيد  القاسم بن سالم بال إسناد 
رضي هللا -من الصحابة  -صلى هللا عليه وسلم-هذا الكتاب: لم أظفر لهذا الحديث بإسناد وال باسم من رواه عن النبي  مؤلف
 وال باسم تابعي أرسله. -عنهم

 وقال أبو عمرو: القعوطة: تقويُض البناء.
 وقال ابن عباد: قعوطت الريُح البناء قوضته ودهورته.

 دة  في شيء.والتركيب يدل على شُد شيء وعلى ش
 ?? 

 قعمط



جةُ الجعل. طة: ُدحرو  عُو  طةُ والقُم   القُع ُمو 
 وقال ابن عباد: القعموط: خرقة طويلة يُلف فيها الصبي.

 ?? 

 قفط

 القَف ُط: جمع ما بين القطرين.
فط فإنما يكون لذوات الظلف. ويقال: قفط الطائُر أثناء يقفطها ويقفُطها قفطاً: أي سفدها. وقال أبو زيد: يقال: ُذقط الطائر: فأما الق

 وقال ابن شميل: القفط: شدة لحاق الرجل المرأة: أي شدة احتفازه. قال أبو حزام غالب بن الحارث العكلي: 

ر   لحاك  وأنت عسي ُف وغ دي أأث لُبني  قفُوطِ  هللا من قح 

ق ط. ُسه فيها. قال: والمقط نحو الذ   قال: والذَّق ُط: غم 
 مثال جمزى: كثير النكاح.-: الكثير النكاح. قال: ورُجل قفطى -مثال فيلق-ط وقال ابن دريد: القيف

وقال اللَّي ُث: ُرق يةُ للعقرب إذا لسعت قيل: شجه قرنيه ملحه بحرى قفطى. يقرأ عليها سبع مرات  وقُل هو هللا أحد سبع مرات. 
: الرقى عزائُم -صلى هللا عليه وسلم-ا فلم ينه عنها وقال سئل عن هذه الرقية بعينه-صلى هللا عليه وسلم-قال: بلغنا أن رسول هللا

 أخذت على الهوام.
 .-رضي هللا عنه-: بلدةُ من الصعيد األعلى من ديار مصر موقوفة على العلويين من أيام أمير المؤمنين علي -بالكسر-وقِفط 

قال: والتيس يقتفط اليها ويقتفطها: إذا ضم مؤخره  وقال اللَّي ُث: العنز إذا حرصت على الفحل فمدت موخرها إليه يقال: إقفاطت.
 إليها. وقد تقافطا: إذا تعاونا على ذلك.

فُز فوق الدابة. : المتُقف ُط: الُمتقارُب الُمستو   وقال ابن عباد 
 ?? 

 قفلط

: قف لُطه من يدي: إذا اختطفه.  ابن عباد 
 ?? 

 قلط

 . اآلدرةُ.أبو عمرو: القي لي ُط: االدر. وقال ابن عباد: القليط
: إنه -وهللا أعلم-: من أوالد الجن. وقال الليث: القلوط -مثال جلوز وعجول-والقلوط  -بالتحريك-والقلط  -بالضم-قال: والقُالُط 

 من أوالد الجن والشياطين.
 : القصيُر جداً.-مثال عربي للمنسوب إلى العرب-قال: والقلطي  

 نير والكالب. وأنشد: قال: والقلطُّي. وهو الغرغر. يقال في السنا

رُ  تكنَّفها  عي ني قطة  قـلـطـية   تقلَّبُ  ر وليس بها ُحض    ذُع 

 وقال غيره: القلطي: الخبيث المارد من الرجال.
 وقال ابن األعرابي: القل ُط: الُدمامة.

 وقال غيره: هذا أقلط منه: أي أأيُس .
 وقال ابن دريد: رجل قالط ونغاُش: أي قصير.

.-بالكسر-وقالط   : قلعةُ في جبال تارم من نواحي الديلم بين قزوين وخلخال على قلعة جبل 
 ?? 

 قلعط

ابن دريد: القلعطة: منها اشتقاق رأس مقلعط: وهو أشد الجعودة. وقال الليث: اقلعط الشعر واقلعد: وهو الجعد الذي ر يكاد 
 يطول: وال يكون إال مع صالبة الرأس. وأنشد: 

  أس طاطاُمق لعط الرَّ  بأت لَعَ 

 الطاُط والطوُط: الطويُل.
 وقال ابن عباد: الُمق لعط: الهارب الحاذر الخائف النافُر.

 ?? 



 قمط

 أي سفدها. -بالضم-قمط الطائر أن ثاهُ يق ُمطها 
ت يداه ُط: شُد كشدَّ الصَّبيَّ في المهد وفي غير مهد إذا ُضمَّ إلى جسده وجنبيه ثم  وقمط الصَّبيَّ والشاة: شدهما. وقال اليَّيُث: القم 

لُفَّ عليه القماُط، وقد قمطُت الصبي والشاة بالقماط. وقماط الصبي: الخرقة العريضة التي تلفُّ عليه إذا قمط. وقماُط الشاة: 
 حبُل تُشدُّ به قوائمها عند الذبح.

 ؤبة: وقمط األسير: إذا جمع بين يديه ورجليه بالقماط، والجمع: قمط، وجمع القمط: أقماط، قال ر

ناط قد ً   مات قبل الغُس ل واالح   األقماط وأل قي ناه في غي ظا

وفي حديث شريح: أنه قضى بالخص للذي يليه القُُمُط: وهي الخص الذي يقمط بها: أي يوثق من ليف أو خوص، وكان قد 
 احتكم إليه رجالن في خص ادعياه؛ فقضى به للذي تليه معاقد الخص دون من ال تليه.

 ُث: يقال: وقعت على قماط فالن: إذا فطن ت بنوده.وقال الليَّ 
 : اللص.-في بعض اللغات-قال: والقماط 

 : قماط الشاة والخص.-بالكسر-والقمط 
 وقال ابن عباد: قمطُت الشيء: أي ذُق تُه.

 وقمطت اإلبل: أي قطرتها بعضها على بع ض.
 وقمطها: أي جامعها.

؛ سواء، أي تام، وأنشد: وقال ابن دريد: يقال: مر بنا حول قميط: م  ثل كريت 

  العراقين  حوالً قميطا ألهل  غزالة ُسوق الجـالد أقامت

ويروى: "عاماً"، وقال: غزالة امرأة من الحرورية دخلت الكوفة في ثالثين نفساً وبالكوفة ثالثون ألف مقاتل؛ فصلت الغداة 
 وقرأت البقرة وآل عمران، وأنشد أيضاً لرجل من الخوارج: 

ب نـعـامةُ  دأس  تف رُق من صفير الصافرِ  فت َخاءُ   علَّي وفي الُحُرو 

َت إلى َغَزالَةَ في الَوغى هالّ   كان قل بُك في جنَاَحي طائر بل  بََرز 

س َغِشيَت    الّدابِـرِ  فَواِرسهُ كأم س تركت    َغَزاَلَة َخـي لةُ بـفَـوار 

 وقال أبو حزام غالب بن الحارث العكلي: 

  ُمحردم  واص  قمي ط خالَفَ   ادُجون ّحـراََك إالّ ُهم ح وال

 : فما زال يسألُه شهراَ قميطاً.-رضي هللا عنهما-وفي حديث ابن عباس 
 والتركيب يدل على جمع وتجميع.

 ?? 

 قمعط

جة الجعل، عن الليث. ُرو  طةُ والقُع ُموطةُ والبُع قُوطة: ُدح  عُو   القُم 
 بطنه وخمص أسفله. قال: واقمعطَّ الرجل: إذا عظم أعلى

 وقال ابن دريد: اقمعَّط: إذا تداخل بعضه في بعض.
 ?? 

 قنبط

ة المعروفة.  القُنَّبي ُط: هذه األُرو 
 ?? 

 قنسط

 ابن األعرابي: القُن سطيُط: شجرةُ معروفة.
 ?? 

 قنط



ُط: اليأُس. وقد قنط يقنط قنوطاً  ً -القُنُو  ، وقرأ األعمُش وأبو عمرو -د يقعدُ مثال قع-، وكذلك قنط يقنط -مثال جلس يجلس جلوسا
واألشهُب العُقيليُّ وعيس بن عمر وعبيُد بن عمير  وزيد بن عليَّ وطاُوُس: )قال ومن يقنُُط( بضم النون، فهو قانُط، وفيه لغةُ 

ً -ثالثة وهي: قنط يقنُط قنطاً  بي د وطلحةُ وقناطةً، فهو قنط، وقرأ ابن وثاب  واألعمُش ومبشَّر بن ع -مثال فرح يفرح فرحا
 والحسين عن أبي عمرو: )فال تكن من القانطين(.

فيهما فإنما هما على الجمع بين اللغتين، قاله األخفُش، واللغة الفصحى: قنط  -وقنط يقنط ?بالكسر -بالفتح فيهما-وأما قنط يقنُط 
مُش والدوري عن أبي عمرو: )من-مثال جلس يجلس-يقنط  بعدما قنطوا( بكسر النون، وقرأ  ، وقرأ أبو رجاء العطاردي واألع 

 الخليل: )من بعدما قنطوا( بضم النون.

: بنو فالن يقنطون ماءهم عنا قنطاً: أي يمنعونه.  وقال ابن عباد 
 قال: والقن ُط: زبيُب الصَّبي.َّ وقنَّطه تق نيطاً: إذا أبأسهُ.

 والتركيب يدُل على الياس.
 ?? 

 قوط

ُط: القطيع من الغنم، والجمع:  األقواط. القو 
 وقال الليَُّث: القوُط: قطيع يسير من الغنم. وقال أبو زيد: القوط من الغنم: المائة، قال: 

  البُيُوت قوطهُ العاُلبطا على  راعني إالّ جنَاُح هابطـا ما

 وقال ابن عباٍد: القواط: الذي يرعى قوطاً من الضان، قال رؤبة: 

  حاِرث أوناعق  قّواطِ  من

ط  : موضع.-بالضم-ةُ الُجلَّةُ الكبيرةُ وقال الليث: قوطةُ قال: والقو 
 وقال غيرهُ: قوُط: قريةُ من قرى بلخ.

: من أصحاب الحديث.  وعبد هللا بن محمد بن قُوط 
 ?? 

 كحط

ط. ُط لُغةُ في القح   األزهري: الكح 
ُر، وقحط، وعام كاُحط وقاحُط.  وقال ابن عباد: كحط القط 

 اط الزمان وإقحاطه: أي في شدَّته وجدبه.وقال غيره: كان ذلك في إكح
 ?? 

 كسط

 األزهري: الُكسُط لغةُ في القُسط.
 وقال أبو عمرو: الكسطان والقسطان: الغباُر، وأنشد: 

  كسطان غبار  ذي رهج   تُثي رُ   راعي ها فثاَرت  بهـرج   أثاب

 ويروى: "قسطان".
 ?? 

 كشط

ُط: رفعك شيئاً عن شيء قد غطا ه وغشاه من فوقه كما يكشط الجلد عن الجزور، وسمي الجلد كشاطاً بعدما الليَُّث: الكش 
يكشط، ثم ربما غطي عليها "به" فيقول القائل: ارفع عنها كشاطها ألنظر إلى لحمها، يقال هذا في الجزور خاصة، قال 

 رؤبة يصف امرأةً: 

ق ذي الكشاطِ  براقةُ    البر 

 أي: ذي االنكشاف.
أرباب الجزور المكشوطة، وقال: انتهى أعرابي إلى قوم قد كشطوا جزوراً وقد غطوةُ بكشاطها،  : هم-بالتحريك-والكشطة 



فقال: من الكشطة؟ وهو يريد أن يستوهبهم، فقال بعضهم: وعاء المرامي ومنابت القرن وأدنى الجزء من الصدقة؛ يعني: فيما 
 عُموا من لحم الجزور.يجزى من الصدقة،فقال األعرابي: يا كنانة ويا أسد ويا بكُر: أط

( أي قلعت كما يقلع السقف، يقال: كشطت الجلَّ عن ظهر الفرس وقشطتهُ: إذا كشفت ه. وقال  وقوله تعالى: )وإذا السماء كشطت 
شُط السَّماء كما يكشُط الغطاء عن الشيء.  ابن عرفة: تك 
ُعهُ: أي ذهب، وان كشط البرُق: ان كشف.  ويقال: ان كشط رو 

 على تنحية الشيء وكشفه. والتركيب يدلُ 
 ?? 

 كلط

: الكلطةُ: عدُو األقزل.  أبو عمرو 
ن فرحاً ومرحاً.-بضمتين-وقال ابن األعرابي: الُكلُُط   : الرجاُل الُمتَقلَّبُو 
 وَكلََطةُ: أحد أبناء الفرزدِق.

 ?? 

 ألط

: ألطُت فالناً ألطا: إذا أمرته بأمر فالح عليه وتقاضاه فالح عليه.ويقا ل: ألطُت الرجل ألطاً: إذا أتبعته بصرك فلم أبو زيد 
 تصرفه عنه حتى يتوارى.

 وقال اللَّيُث: الألط: اإللحاح، تقول: قد ألط فالن في هذا األمر ألطاً شديداً.
اً مستعجالً ال يلتفت إلى شيء.  وقال ابن عباد: مر فالن يالُط ألطاً: إذا مرَّ فارَّ

تددُت.  وألطت عليه: اش 
 ا: ضربني بها.وألطني بالعَصَ 

 ?? 

 لبط

ُت به: إذا ضربَت به األرض. ُت به األرض ولبج   لبط 
 ولُبج به: إذا سقط من قيام، وكذلك إذا صرع.-على ما لم يُسمَّ فاعلُه-ولُبط به 

يغتسل فعانهُ، فقال: ما  -رضي هللا عنهما-أن عامر بن ربيعة رأى سهل بن حنيف  -صلى هللا عليه وسلم-وفي حديث النبي: 
: أتتهمون أحداً، قالوا: -صلى هللا عليه وسلم-رأيت كاليوم وال جلد مخبَّاة  فلبط به حتى ما يعقل من شدة الوجع، فقال رسول هللا 

 أن يغسل له، ففعل فراح مع الركب. -صلى هللا عليه وسلم-نعم، وأخبروه بقوله، فأمره رسول هللا 
عائن بقدح فيدخل كفه فيمضمض ثم يمجه في القدح ثم يغسل وجهه في القدح وصفةُ الغسل ما قاله الزهري قال: يؤتى الرجل ال

ثم يدخل يده اليسرى فيصب على كفه اليمنى ثم يدخل يده اليمنى فيصب على كفه اليسرى ثم يدخل يده اليسرى فيصب على 
نى ثم يدخل يده فيصب على مرفقه األيمن ثم يدخل يده فيصب على مرفقه األيسر ثم يدخل يده اليسرى فيصب على قدمه اليم

قدمه اليسرى ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى ثم يغسل داخلة 
 إزاره وال يوضع القدح باألرض ثم يصب على رأس الرجل الذي أصيب بالعين من خلفه صبةً واحدةً.

زارة: فقد اختلف الناس في معناه، فكان بعضهم يذهب وهمه إلى المذاكير، وبعضهم إلى وقال أبو عبيد: أما قوله: يغسل داخلة إ
 األفخاذ والورك.

قال: وليس هو عندي من هذا في شيء، إنما أراد بداخلة إزاره طرف إزاره الداخل الذي يلي جسده وهو يلي الجانب األيمن من 
من فذلك الطرف يباشر جسده فهو الذي يغسل. قال: وال أعلمه إالَ وقد جاء الرجل؛ ألن المؤتزر إنما يبدأ إذا ائتزر بجانبه األي

 مفسراً في بعض الحديث.
 االسم من االلتباط. -بالتحريك-واللَّبطةُ: 

و األقزال: لبطة  ً -وعد   .-أيضا
 نة.ولبطة بن الفرزدق: أخو كلطة وخبطة، وكنيتهُ أبو غالب المجاشعي، يروي عن أبيه، روى عنه سفيان بن عيي

 : أنها كانت تضرب اليتيم وتلبطه.-رضي هللا عنها-ومن اللَّبط: الصَّرع والثمريغ في التراب: حديث عائشة 
 ولَبَطيُُط: بلد من أعمال الجزيرة الخضراء باألندلس.

ب َط   : موضع. ويوم الملبط: من أيامهم.-بكسرالميم-والمل 
 ط لبطاً: أي زكم.وقال ابن عباد: اللَّبطة: الزكام، ورجل ملبُوط لُب

 -رضي هللا عنه-في ماعز بم مالك األسلمي  -صلى هللا عليه وسلم-وقال غيره: تلبَّط: إذا اضطجع وتمرغ، ومنه قول النبي 



عن الشهداء فوصفهم ثم قال: أولئك الذين يتلبطون في  -صلى هللا عليه وسلم-بعدما رجم: إنه ليّتَلَبط في رياض الجنة. وُسئل 
 من الجنة.الغرف العلى 

وقال ابن عباد: التلُب ُط: التوجهُ، يقال: تلبطت موضع كذا: أي توجهت، قال إبراهيم بن علي بن محمد بن سلمة بن عامر بن 
 هرمة: 

 الُمتلبَّط البالَد عري ضةَ  تِجدِ   تدع  دار الَهواَن وأهلها ومتى

 أي: المذهب.
 وجاء يتّلَبُّط: أي يع ُدو، قال: 

  إذا جّن الظالُم النختلطِ  حتى  عُهم وألتبِـط  ِزلُت أسع ى م ما

 جاُءوا بِضي ح  هل  رأيَت الذّئب قط  قال: والتبَط الّرجُل: احتاَل واجتهَد.
هُ. : أطافوا به ولزمو   والتبَط القوُم بفالن 

 وقال غيرهُ: التبَط: إذا سعَى، وفي حديِث بعضهم: فألتِبطوا بجن بي  ناقتي.
ى: والتَبط: أي تحيَر، ق  ال عبد ّللّا بن الّزبعر 

س  ونـع ـيم  زائلّ  كلّ   الدهِر يل عَبن  بكـل   وبناتُ   بـو 

 قبُر مثر  ومقـل   وسواءّ   خساّس بينـهـم   والعَطياتُ 

ي َح وذو مل ـتـبـط   ذو ُت ذلُل   وِركابي  مناَد    حيُث وّجه 

ال األصمعّي: الّرواية: "خصاّص" بالصاد؛ أراَد: االختصاَص في هكذاَ أنشده الفّراء: "َخساس" بالّسين وقال: خساّس: قليلةّ،وق
َن في القبور. و  ُم هذا ويع طى هذا ويستو   العطاياَ؛ يحر 

، وإنما االلتباُط  تشهَد ابن فارس  بالبيِت األخير على أَن االلتباَط التحيُر. وليس منه في شيء  بمعنى االضطراب: أي  -ها هنا-اس 
ِب في األرض.  الضر 

: الت بط: إذا جمَع قوائمه، قال رؤبة: وق  ال ابن فارس 

  أماَم الخيِل والتباطي مع جي

َو: عدا اللبطة، وهذا مثّل يريُد انه ال يجاري أحداً إال سبقهَ.  هو من قولهِم للبعيِر إذا مر يجهُد العد 
 والتركيُب يدل على سقوط  وصروع .

 ?? 

 لثط

ليالً. قال: والثُط رمُي العاذر سهالً. قال األزهري: اللطث واللثط كالهما: الضرُب ابن األعرابّي: اللثط: ضرُب للطهِر ق
 الخفيُف.
 ?? 

 لحط

: الرّش، يقال: لحط باَب داِره: إذا رشهُ بالماِء، ومنه حديث علّي  أنه مر بقوم  لحطوا باب  -رضي ّللّا عنه-ابن األعرابي: اللحط 
 دارهم.

ً -قال: واللحاط   : الّزبُن.-أيضا
 والتحَط واحتلَط: بمعنى؛ أي َغضَب.

 ?? 

 لخط

َج: االلتخاَط: االختالَط.  ابن بزر 
 ?? 

 لطط



 لط  باألمِر يلط لطاً: لزمهَ.
َء: ألصقته.  ولططُت الشي 

َك  ها وشبر  تهَ، ومنه حديث يحي بن يعمَر: أّن امرأة خاصمَت زوجها إليه فقال: أأن سألتَك نمن شكر  ولططُت حقه: إذا جحد 
لي عن غيِر أبي حاتِم. قال القتيي: فإن كان أنشأتَ  ، واألو   تلطها وتضهلها، ويروى: تطلها: أي ثمطلها، وهذه رواية أبي حاتم 

مِة. فوظ فهو من لططُت في الخصو   هذا هو المح 
ته: فقد لططتهَ، وأنشَد:  : إذا جحده. قال: وكّل شيء  ستر  : لط عن حَق فالن   وقال ابن دريد 

  النّاِر بالسترِ  تلَط وراءَ  وال

 : بمعنى قُداَم.-هاهنا -أي: ال تسترها. ووراء
 وأنشد غيرهُ لألع ش: 

فِ  بحجاب    ساَءها البياُض فلطـت   ولقد     من دوننِا مصدو 

  ويْروى: " مصرْوِف". وأنشد الليُث: 

  لّط باألستاِر دوَن العَرائِس  كما

 وأنشَد األهرزي: 

ـتـلـ وإذا   من دوِن الَسواِم حجابيَ  أللطّ   ل  أتاني سائّل لم اع 

.-مثاُل قطاط، على فعالِ -ولطاط   : من التطِت المرأةّ: أي أس ترت 
ار:  ماِز واسمه عبد ّللّا بن األعو   ولطِت الناقة بذنبها لطاً: إذا ألصقته بحيائها وخل فها عند العدِو، ومنه قوُل أع ش بني الحر 

َد ولطت  بالذنبُ  أخلفتِ    الوع 

 كتبِت القصة بتمامها في تركيِب أ ش ب. وقد
، والجمُع: لطاّط، وأنشَد:  : اللّط: قالدة من حنظل   وقال ابن دريد 

ُ  جوار   واف  من األَدِم الصّرف شرائحُ   يحتل يَن اللـطـاَط يزينـهـا   أح 

َط األحواف: جمع حوف؛ وهو شبيهّ بالمئزِر يتخذُ للصبياِن من أدم  ويشق من أسافلِه ليمكَن  المشُي فيه، وهو الذي يسمى الره 
 تلبسهُ الحيُض.

 قال فأما قولهم: الّط ملط: فهو مثُل قولهم: َخبيث مخبث: أي له أصحاب خبثاُء.
لها، يقال: رجل الط بين اللطِط.  واأللط: الذي سقطت أسنانه وتآكلت  وبقيت  أصو 

َُ الجبلش، وثالثةُ ألطة   : يقال هذا لطاُط ض الجبِل. - زمام  وأزمة  مثالُ -وقال أبو زيد   وهو طريق في عر 
 وترس ملطوط: المنكّب على وجهه ، قال ساعدة بن جوية الهذلي: 

 الجنـبُ  العقاَب كما يلطَ  تنبي  اللهيُف لها السبوَب بطغية   صبّ 

: ألنه مالزمِة لمكانها ال تبرُح.-بالكسر-واللطُط:   : العجوُز؛ من اللطِط، وقد فسر، وقال ابن فارس 
 وقال األصمعي: اللطُط: العجوز الكبيرةُ.

 وقال أبو عمرو: هي من النوِق المسنة التي قد أكلت  أسنانها.
 وقال الليُث: اللطلُط: الغليُط من األسنان.

طَل:   وانشد لجرير يهجُو األخ 

سهاُ كالحافر   مث لِ   عن قرِد المنابِت لطـلـط   تفترّ    العجاِن وضر 

 ُب الهرمةُ، وأنشَد: قال: والل ُطلُط: النا

كحُ    اللط ذاةُ المختَبر   والُح 

 وقول أبي الن ْجِم: 

غط  ملطِ  ذاةُ   إحد ى بناَِت الّزطَ  جاريةِ    جهاز  مض 

ُج. يُق ويلّط بالفَع ِل فال يخر   أي: يض 
 والمل طاُط: رحى الب زِر، وقيل: يُد الّرحَى، ??قال: 

اطُ  فَرش طَ  ّ  بِفَي شة    الماكُرهَ الفَرش   ملطـاطُ  كأنها



ّف في وسِط رأسِه.  ومل طاُط البعَيِر: حر 
ِر، قال رؤبة:   والمل طاُط: حافةُ الوادي وشفيُرهُ، وساحُل البَح 

نُ  بحواُ   جَمع نا النّاَس بالمل ـطـاطِ  نَح  َراطِ  فأص    في وَرطِة األو 

ؤمنين هّراباً من الّدجاِّل. أراَد: شاطئ الفراِت، وقيل: : هذا الملطاُط طريُق بقيِة الم-رضي ّللّا عنه-وفي حديث ابن مسع ود  
ِر.  ساحَل البح 

: ملطاط ولطاط.  وقال األصمعي: يقال لكّل شف ير نَهر  أو  واد 
طوّء، وهو من قولهم: لططته بالعصاَ وملطته: أي ضربتهُ بها، وكعناهُ: طريق لّط  وقال غيره: طريق مل طاط: أي منهّج مو 

: طريق مئتاء: للذي أتي كثيراً.كثيراً: أي َضربت  ه  السيارةَ ووطات ه، كقولهم 
 والمل طاُط: حرُف الجبَل.

ةُ والمل طاُط والمل طاةُ والمل طى والمل طاُء في الشجاَج: التي تبلُغ الدماغَ، وقيل: هي السمحاُق: أي التي بينهما  وبين العظِم القش ر 
 الرقيقةُ.

 والمل طاةُ: حرف الجبل.
ط به الخبُز.وقاتل الف  راُء: يقال لصوب جش الخباِز: الملطاُط، وهو المحوُر الذي يبس 

 والمل طاط: المالُج.
 : السنةَ الساترةُ عن العطاِء الحاجبةُ، قال المتنخُل الهذلّي: -مثال قطامِ -ولطاِط 

ر  تالدي وأع طي   التطت  لدى بخل  لطاطِ  إذا  غير منزو 

. أي: حسرَت ساترةَ عند بخِل ذوي  الجود 
، قال: وفالن ملّط؛ وال يقال: الّط، وفي حديث النبّي  صلّى ّللّا عليه -وقال ابن األعرابّي: ألط الغريُم: إذا منَع الحّق؛ مثُل: لط 

 : التل طط  في الزكاةِ، وقد كتب الحديث بتمامِه في تركيب  و ط ا.-وسلّم
: إذا اختصَم رجالِن فكاَن ألحدهما رفيد يرفدهُ ويشّد على يده فذلك المعين هو الملط، والخصُم هو الألط، وألطهُ:  وقال أبو سعيد 

 أي أعانه على أن  يل ُط بالحق أو حمله على ذلك.
: ألط قبرهَ: إذا أل رقه باألرِض.  وقال ابن عباد 

. تترات   قال: وألتطِت المرأةُ: اس 
ِك: تلَطَخ به.  وألتط بالمس 

 مثُل الطهُ والتركيُب يدُل على مقارب ومالزمة  وإلحاح . وقال غيرهُ: التط الشيَء: أي ستره؛
 ?? 

 لعط

: إن  كان بعرض عنِق الشاةِ سواُد فهي لع طاُء، واالسم: اللع طة   . وهي أيضاً: سفعةُ الصقِر في وجهِه. وقال ابن -بالضم-أبو زيد 
 دريد: اللعطةُ: خُّط بسواد  أو صفرة  تخطه المرأة في خدها.

 : اللَّع ط: سمة الشاة يخططون على صفح رقبتها، وهي ملعوطة.وقال ابن عباد
 قال: ومرَّ فالن يلعط: أي يسرع.

، وذلك الموضع من الحائط أو الجبل يقال له: اللُّعط.  وقال ابن شميل: مر فالن العطاً: إذا مر معارضاً إلى حائط  أو جبل 
 فاثة: وأسامة بن لعط: رجل من هذيل، قال أبو جندب الهذلي لبني ن

  تقُوُم أن ت أو ذو األب طِ  هالً   الفتى أسامةُ بُن لُعـط أين

 ولَعَطهُ بحقَّه: اتَّقاهُ به.
 وقال ابن عباد: لعطه بسهم: حشاه به.

 قال: والمل عُط: كل مكان يُل عط أي يل حُس من المراعي.
 لمالعط: أي ترعى قريباً من البيوت، وأنشد شمُر: وقال األزهري: المالَعُط: المراعي حول البيُوت، يقال: إبُل فاُلن تلعُط ا

ُطه العاُلبطا على  راعني إال جناُح هابـطـا ما  البُيُوِت قو 

ل  تل عُط المالعـطـا ذاةً    سرحان العضاه الناشطا تخالُ   فُُضو 

 جعل "هابطاً" هاهنا واقعاً متعدياً.
 .-بالفتح-لعط والخطوط التي الحبُش في وجوهها تسمى األل عاط، واحدها 

ً -واللَّع ُط   -رضي هللا عنه-عاد البراء بن معرور   -صلى هللا عليه وسلم-: الكي في عرض العنُق ومنه الحديث: أن النَّبيَّ -أيضا
 وأخذته الذبحة فأمر من لعطه بالنار.

: لعوُط   : اسم.-مثال جرول-وقال ابن دريد 



 والتركيب يدُل على لون من األلوان.
 ?? 

 لعمط

: اللَّعِمُط اب  من النساء: البذيَّةُ.-بالكسر-ن عباد 
 ?? 

 لغط

: ينشأ قوم يشهُدون قبل أن يستشهدوا؛ ولهم لغط -صلى هللا عليه وسلم-: الصَّوت والجلبة، ومنه حديث النبي -بالتحريك-اللَّغُط: 
 في أسواقهم.

: اللغ ط   ، قال رؤبة: : لُغةُ فيه، والجمُع: األل غاطُ -بسكون الغين-وقال الكسائيُّ

ناُهمُ   عاتـي ن أو أنـب ـاط وَعَرب   ش ذي األلغاط ُزر    بالج 

 حتى رُضوا بالذُّلَّ واالي هاط وقال اللَّيُث: اللَّغُط: أصوات ُمب همةُ ال تفُهم، تقول: سمعُت لغَط القوم.
اعي:  والغطاُط يلغُط بصوته لغ طاً ولغي طاً، قال رؤبة يصف ماًء: باكرتُهُ قبل الغَطاَط  اللُّغَّط وقبل جونَّي القطا المخطَّط وقال الرَّ

قَهُ  ُمل سَ  ُس فَو   نُـُزوال القَطأ بالَجل َهتَينِ  لَغَطَ   الَحصى باتَت  تََوجُّ

 : اسم جبل، وأنشد الليث: -بالضم-ولُغَاٌط 

َطاطِ  كأنَّ  حِل والقُر  َت الرَّ  لُـغَـاطِ  من َكنَف ي ِخن ِذي ذَةً   تَح 

 عي: وأنشد للرا

لَـهُ  َجعَل نَ    لُغَاط بالشَّماِل وحاِلقُه وزالَ   أَُريكاً باليَميِن وَرم 

 قال: ولُغَاٌط: اسم ماٍء، وأنشد: 

  ِشرباً لها بالُمن بَِجس تَذَكََّرت    َرأت  ماَء لُغَاط  قد َسِجس لّما

لرجل من بني مازن، وقال أبو محمد األعرابي: وهو وألغََط القوم: مثل لَغَُطوا، وأنشد السيرافي لنقادة األسدي، وأنشده غيره 
 لمنظور بن حبة وليس له: 

تُهُ التِـقَـاطـا وَمن َهل   تُهُ فُّراطـا لم  َوَرد   ألَق إذ َوَرد 

 إلغَاطـا يُل ِغطَن به فَُهنَّ   الَحَماَم الُورق  والغَطاطا إالّ 

 ?? 

 لقط

 قال أسامة الهذلي:  لَقََط الشيء يَل قُُطه لَق طاً: أخذه من األرض،

َط النََّواةِ  وال قَُطنَّ ُسقُو    َكفَّ مرتَضح القِطِ  من  تَس 

ومنه المثل: لكل ساقطة الِقَطة : أي لكل كلمة ندرت وسقطت من فم الناطق نفس تسمعها فتلقها فتذيعها، يضرب في حفظ 
 صة الطير يجتمع فيها الحصى.اللسان، أي ربنا قيض لها من ينميها فيورط قائلها والِقَطةُ الحصى: قان

فّاء.  وقال ابن األعرابي: الالِّقُط: الرَّ
 وقولهم: هو ساقط ابن ماقط ابن القط، يتسابون بذلك، فالساقط عبد الماقط، والماقط عبد الالّقط، والالقط عبد معتق.

 ه.واللُّقَاَطةُ: ما كان َساقطاً مطروحا من الشيء التافه الذي ال قيمة له ومن شاء أخذ
 وقال الليث: اللّقَاُط: السنبل الذي تخطئه المناجل بلقطه الناس ويلتقطونه، واللَّقَاُط: اسم ذلك الفعل كالَحَصاِد والِحَصاد.

قََطانَة .  قال: ويقال: يا َمل قًطان؛ يعني به الفسل األحمق، واألنثى َمل 
 لفعله. قال: إذا التقط الكالم لنميمة قلت إنه: لُقَّي طى خليطى، حكاية 

نا اليوم لَقَطاً كثيراً. -بالتحريك-ولَقَُط السنبل   الذي يلتقطهاالناس، يقال: لَقَط 
 واللَّقَُط: ما التقط من الشيء، ومنه لَقَُط المعدن: وهي قطع ذهب توجد فيه.

 وفي هذا المكان لَقَط  من المرتع: أي شيء منه قليل.



الط منهم، ويقال:  القليل المتفرقون. واألل قَاُط من الناس: األخ 
: اللقََطةُ  : وهي بقلة  تتبعها الدواُب لطيبها فتأكلها، وربما انتتَفَها الرجُل فناولها بعيره، وهي بُقُول  -واللقَُط للجمع -وقال أبو مالك 

 كثيرة  يجمعها اللقَُط. وقال ابُن عباد: اللقَُط من النبت: بقلة  تنبُت في الصيف، وقال: واللقطةُ كذلك.
 ل: واللقَُط: ما انتثر من ورِق الشجَر في األرض.قا

 : اسُم إلسي تجدهُ ُملقًى فتأخذهُ، وكذلك المنبوذُ من الصبيان: لُقطة .-بالتسكين-وقال الليُث: اللق َطةُ 
 وأما اللقََطةُ: فهو الرُجُل اللقاَطةُ تباعُ اللقاطات يِلتقطها.

: اللقَطةُ   : معروفة ؛ وهي ما التقطه اإلنسان فاحتاَج إلى تعريفِه.-ةِ التي تُسميها العامةُ اللقطةَ يعني ِمثاَل التود-وقال ابُن دريد 
وقال األزهرُي: كالُم العََرِب الفُصحاِء على غير ما قالهُ الليُث، روى أبو عبيد عن األصمعي واألحمَر: هي اللقطةُ والقُصعةُ 

 ، وقوُل األحمِر واألصمعي أصوُب.-بالتسكين-ة والنفَقَةُ، مثَقالت  ُكلها وروي عن الفراء: اللق طَ 
 وقال ابن دريد: اللِقيُط والملقُوُط: المولوُد الذي ينبذُ فَيُل قَُط.

: حي  من العرب.  وبنو لَِقي ط 
رضي -اللخمي ولَِقي ُط بن أرطاةَ السكوني، ولَقي يُط بن صبرةَ أبو رزين العُقيلي ويُقاُل له لَقيُط بن عامر  أيضاً، ولَقيُط بن عدي 

 : لهم ُصحبة .-ّللّا عنهم
، تقول منه: القُط  ثوبَك.  وقال الفراُء: ثوب ِلقيط : أي مرفوء 

 وبِئر  لَقيط : إذا التقطت  التقاطاً؛ أي وقَع عليها بغتةً.
 وقال الليُث: اللقيطةُ: الرُجُل المهيُن الرذُل، والمرأة كذلك.

التقطها ُحذيفةُ بُن بدر في جوار  قد أضرت بهن السنةُ؛ فضمها إليه، ثم أعجبتهُ  -ازعمو-وبنو اللقيطِة: سموا بذلك ألن أمهم 
 فخطبها إلى أبيها وتزوجها وهي بنُت ُعصم بن مروان بن وهب.

 : -وهو لقريط بن أنيف  العنبري-وأوُل أبياِت الحماسِة 

 شيبانا اللقيطِة من ذهِل بن بنو  ُكنت من ماِزن  لم تستبِح إبلي لو

 َع ُمحرفا والروايةُ: "بنو الشقيقِة" وهي بنُت عباد بن زيد بن عمرو بن ُذهل بن شيبان.وق
 وكُل شيء  لُقَط حتى النوى فهو لقيط ، قال األعشى يمدُح قيس بن معدي كرب: 

  كلقيِط العجم وجذعانها  بالخيِل نحو العُدو مقَاُدكَ 

 الباء ُمقحمة ، ويروى:" للخيِل".
 منقاُش.والِمل قَاُط: ال
ً -والِمل قاُط  : سمعُت ِحميريةً تقوُل ِلكلمة  أعدتها عليها: قد لَقَطتها بالملقاِط: أي كتبتها بالقلَم.-أيضا  : القلُم، وقال شمر 

 والِملقَُط: ما يُلقُط به.
: حي  من العرَب، قال إبراهيم بن علي بن محمد بن َسلََمةَ بن عامر بن هرمةَ:   وبنو ِملقط 

  من نبهاَن أو من ِملقطِ  َرُجالنِ   نعِم الهجاِن يحوُزهـاوال كالدهمِ 

 وأنشد ابُن دريد وهو لعْلقمةَ بن عبدةَ: 

 المالقطـا ِشفاًء لو أصبنَ  وكان  الطريَف والطريَف بن مالك   أصبنَ 

 يريُد: عمرو بن ِمل قَط  الطائي.
 يابسة الكأل فيها، أنشَد:  وقال األصمعُي: يقال: أصبحت  مراعينا َمالقَط من الجدب: إذا كانت

ض  حاِنطُ  والدندتُ   وجُل الُمرتعى َمالَِقـطُ  نُمسي   البالي وَحم 

ط  حانُِط".  هكذا أنشده األزهري. وفي كتاِب النبات للدينوري" وَخم 
 وقال ابن دريد الِملقُط: ما يُلقَُط فيه وانشد: 

  طاُمكرنِفاً والق واستأجرت    تخذت  َسلمى بقّوِ حائطـا قد

.  وطاِرداً يُطارُد الَوطاِوطا وقال بعضهم: الَمالَقِي ُط: العناكُب جمُع ِملقاط 
 والتقَط الشيء: مثل لَقََطه.

 ووردُت الماَء التقاطاً: إذا هجمَت عليه بغتةً.

ُجالً من بني أن ر -رضي ّللّا عنه-وااللتقاُط: العثوُر على الشيِء ومصادفتهُ من غير طلب  وال احتساب ومنه حديث ُعمر 
تميم التقط شبكةً على ظهِر جالل  بقلِة الحزِن فأتاهُ فقال: يا أمير المؤمنين اسقني شبكةً على ظهِر جالل  بقلِة الحزِن فقال 

: يا أخا تميم  -: ما تركَت عليها من الشاربِة؟ قال: كذا وكذا، قال الزبيُر بن العوام ?رضي ّللّا عنه-رضي ّللّا عنه-ُعمُر 
: َمه  ما خير  قليل  قربتاِن: قربة  من ماء  وقربة  من لبن  تُغادياِن أهل البيِت من -رضي ّللّا عنه-خير قليالً فقال ُعمُر  تسألُ 

، وال -رضي ّللّا عنه-مضر ال بل خير  كثير  قد أسقاكهُ ّللّا. قال الصغانُي مؤلُف هذا الكتاب: الرجُل التميمي هو أبو حبيب  



، وقال ابُن السيرافي: قال نُقادةُ األسدي، يُعرُف اسمهُ، ور وى الحديث النضُر بن شميل  عن الهرماِس بن حبيب بن أبي مازن 
 :  وقال أبو محمد األسوُد: قال منظوُر بن حبةَ؛ وليس ِلمنظور 

  ألَق إذ وردتهُ فُراطا لم  وردتهُ التقـاطـا ومنهل  

مةَ والقامتين والثالث؛ يحتبُس فيها ماُء السماء، سميت شبكةً لتجاورها وتشابكها، وال الشبكةُ: ركابا تحفُر في المكاِن الغليِظ؛ القا
 يقال للواحدةِ منها شبكة ، وإنما هي اسم للجماع، وتُجمُع الجمُل منها في مواضَع شتى شباكاً.

 ويقال: تَلَقط فُالن  الثمر: أي التقطهُ من هاهنا وهاهنا.
 في سيِر الفرَس: أن يأخذ التقريَب بقوائمه جميعاً.وقال أبو عبيدةَ: المالقََطةُ 

: أي بحذائها، والُمالقطةُ، المحاذاةُ.  ويُقال: داري بلقاِط داِر فاُلن 
 والتركيُب يدُل على أخِذ شيء  من األرض قد رأيته بغتةً ولم تردهُ؛ وقد يكوُن عن إرادة  وقصد  أيضاً.

 ?? 

 لمط

ُط: االضطرابُ   .ابُن األعرابي: اللم 
ً -وقال غيرهُ: لمطةُ: أرض  لقبيلة  من البربِر بأقصى المغرِب من البر األعظم، يُقال لألرض وللقبيلِة  : لمَطةُ، واليها -جميعا

تُنسُب الدرُق اللميطةُ، وقيل: أنهم يصطادون الوحش وينقعوَن جلودهَ في اللبِن الحليِب سنةً كاملةً ثم يتخذون منها الدرق فإذا 
 القاطعِة نبت عنها. وقال الخارزنجُي: يُقال ألمة  من األمَم: ل مط ، من قول الراجز:  ُضربت بالسيوف

  ُكنُت من نوبةَ أو من ل مطِ  لو

ُط: الطعُن.  وقال غيرهُ: اللم 
: التمط فاُلن  بحقي: إذا ذهب به.  وقال أبو زيد 

 ?? 

 لوط

، وكذلك نُوح، وإنما ألزموهما الصرَف ألن االسم على ثالثِة : ينصرُف مع العجمِة والتعريف-صلوات ّللّا عليه-لُوط  النبي 
، اال أنهم لم يلزموا الصرف  ، ودعد  أحرِف أوسطه ساكن  وهو على غاية الخفِة فقاومت خفتهُ أحد السببيِن وكذلك القياُس في هند 

 في المؤنث؛ وخيروك فيه بين الصرِف وتركه.
َِ لُ   وِط.والَط الرجُل يلوُط: عمَل َعَمَل قوَم

أي  وقال الكسائي: الَط الشيء بقلبي يلوُط ويُليُط لوطاً وليطاً، يقال: هو ألوُط بقلبي وأليُط، وأني ألجُد له في قلبي لَوطاً ولَيطاً:
أنه قال: وّللّا إن عمر ألحُب الناِس إلي؛ ثم قال كيف قُلُت؟؛ قالت  -رضي ّللّا عنه-الحب الالِزَق بالقلب، ومنه حديُث أبي بكر 

 : قلت وّللّا إن عمَر ألحب الناس إلي، فقال: اللهم أعز؛ والوالُد ألوُط: أي ألصُق بالقلِب.-رضي ّللّا عنها-عائشةُ 
ُت الحوض بالطيِن لوطاً: أي ملطتهُ به وطينتهُ. وعن ُسراقةَ بن مالك   صلى ّللّا -أنه قال: سألُت رسول ّللّا  -رضي ّللّا عنه-ولُط 

. وفي حديِث عن الضالةِ  -عليه وسلم  تغشى حياضي قد لُطتها إلبلي فهل لي من أجر  أن أسقيها؟ قال: في كل ذاةِ كبد  حرى، أجر 
أن رُجال  قال له: إن في حجري يتيماً وإن له إبالً في إبلي، فأنا أمنح من إبلي وأفقُر فما يحل لي  -ابن عباس  ?رضي ّللّا عنهما

 هناُ جرباها وتلُوط حوضها فاشرب غير مُضر بنسل وال ناهك  حلباً؛ أو في حلب .من إبله؟ فقال: إن كنت نُرُد نادتها وت
 وقال اللَّيث في هذا التركيب: الالُط: اإللحاُح؛ تقول: قد الط فالن في هذا األمر الطاً شديداً، فإن صح ما قال اللَّيُث فهو كالقال

 بمعنى القول والحاب بمعنى الحوب في المصدر.
 رداء، يقال: ليس لوطه.واللَّوُط: الَّ 

 ويقال: اللَّوُط: الَّربى.
 وقال أبو عمرو: اللَّوُط من الرجال: الخفيُف المتصرُف.

 في تركيب ل ي ط. -إن شاء هللا تعالى-وقال ابن عباد: يقال: الطهُ هللا: أي لعنه هللا، ذكر ذلك في هذا التركيب، وسنعيُد ذكره 

أي ال يلصق بقلبي، وقال ابن دريد: أي وهمي وخاطري، قال: وأصل هذه األلف واو كأنه ويقال: هذا األمر ال يلتاُط بصفري: 
 كان يلت وُط.

ه، وقال اللَّيُث: التاط فالن حوضاً: إذا الطه لنفسه، قال: وااللتياُط أن يلتاط اإلنسان ولداً ليس له فيدعيه، تقول: التاطهُ واستالطُ 
 وأنشد: 

قُ  شقُّي  َطَهـاُكنَت إالَّ نُهب ةً استالَ  فَهل   من األق وام وغُد ملحَّ

رجالً من أشجع في  -رضي هللا عنه-في قتل محلم بن جثامة اللَّيثي  -رضي هللا عنهما-وقال األقراع بن حاب س لعيينة بن حصن 
ما مات دفنوه فلفظته ، فل-أول اإلسالم قال: ال إله إال هللا؛ فلم يتناه عنه حتى قتله، فدعا عليه النبي ?صلى هللا عليه وسلم



األرض؛ ثم دفنوه فلفظته، ثم دفنوه فلفظته، فألقوه بين صوحين، فأكلته السباعُ: لم استلطتم دم هذا الرجل؟ فقال: أقسم منا 
أن تقبلوا الدية وتعفوا فلم  -صلى هللا عليه وسلم-خمسون رجالً أن صاحبنا قتل وهو مؤمن، فقال األقرعُ: فسألكم رسول هللا 

؛ أقسم باهلل لتقبلن ما دعاكم إليه أو آلتين بمائة  من بني تميم فيقسمون باهلل لقد قتل صاحبكم وهو كافر، فقبلوا عند ذلك تقبلوا
 الدية.

قوله: استلطتُم: من الط الشيء بالشيء: إذا لصق به؛ كأنهم لما استحقوا الدم وصار لهم ألصقوه بأنفسهم، وفي حديث علي بن 
: المستالط ال يرُث ويدعى له ويدعى به. يعني الملصق بالرجل في النسب، يدعى له: أي -الحسينرضي هللا عن -الحسين 

 يُطنى ويُن سُب فيقال ابن فالن.
 والوط: َعِمل َعَمل قوم لُوط؛ مثل الط، وكذلك تلوط.

 والتركيب يدُل على اللصوق.
 ?? 

 لهط

 ابن األعرابي: لهط الشَّي ى بالماء: ضربه به.
 : رماهُ به.ولهطهُ بسهم

 قال: والالًهُط: الذي يرُش باب داره وينظفُه.
: أينما كان من الجسد، يقال: لهطهُ يلهطه لهطاً. : اللَّهُط: الضَّرب بالكف منُشورة، وزاد ابن عباد   وقال أبو زيد 

 ويقال: لهط به األرض: أي رمى به، ولعن هللا أماَ لهطت به: أي رمت به.
: الخبُر تسمعه ولم يستحق ولم يكذب.وفي النوادر: هلطةُ من خب  ر ولهطة من خبر 
 ولهطُت الثَّوب: خطتهُ.

 وقال الفراء: ألُهطت المرأة فرجها بالماء: أي ضربته به.
 ?? 

 ليط

 الكسائُّي: الط الشَّيَّى بقلبي يليُط ويلوُط ليطاً ولوطاَ: أي لصق به.
أنه قال له رجل: بأي  -رضي هللا عنهما-ولياُط وألياُط، وفي حديث ابن عباس واللَّيطةُ: قشرةُ القصبة الالَّزقة به، والجمع: لبُط 
.  شيء أذكي إن لم أجد حديدي؟ قال: بليطة  فالية 

 الفالية: القاطعة الشاقَّةَّ.
 :  وكُل شيء  كانت له صالبة  ومتانة  فالقطعةُ منه: ِليطة ، قال أوُس بن حجر 

  بيض  َكنهُ القيُض من علُ  غرقيءك  باللِيِط الذي دوَن قـشـرهـا فملكَ 

 وقال الُمتنخُل الُهذلي يصُف قوساً: 

 اللياطِ  العاج عاتكةُ  كوقفِ   البُراريِة غيُر ِخل ط   وصفراءُ 

 وقال رؤبة: 

ـم  الزُم األلـياطِ  فيهن   وتخطيم  مع الِعالطِ  سفع    َوس 

ً -والليُط   : اللوُن.-أيضا
 رأس المال.واللياُط: الربى، ألنه شيء  ِليط ب

كتاباً ِلثقيف  حين أسلموا، فيه: إن لهم ذمة ّللّا؛ وإن واديهم حرام  عضاُههُ وصيدهُ وظلم   -صلى ّللّا عليه وسلم-وكتَب رسول ّللّا 
فأنه فيه؛ وإن ما كان لهم من دين  إلى أجل  فبلَغ اجله فأنه ِلياط  ُمبرأ من ّللّا؛ وإن ما كان لهم من دين  في رهن  وراء ُعكاظ 

 ، يقضى على رأسه وياُلُط ِبعُكاَظ وال يؤخُر. اللياُط حقه أن يكون من الياء، ولو كان من الواِو لقيل ِلواط  كما قيل قِوام  وجوار 
؛ ورد األمر إلى رأس المال، كقوله تعالى: )فَلَُكم رؤوُس -صلى ّللّا عليه وسلم-يعني ما كانوا يُربون في الجاهليِة؛ فأبطلهُ 

 (.أموالكمُ 
ً -والليُط  : في التيعِة شاة  وال ُمقورة  األلياِط وال -صلى ّللّا عليه وسلم-: الجلُد، والجمُع: األلياُط، ومنه حديث النبي -أيضا

، وكتَب الحديُث بتمامِه في تركيب ش ب ب.  ِصناعك 
 وقال َجساُس بن قُطيب : 

  ُمقورةِ األلياطِ  وقلص  



 وقال رؤبة: 

  ياطِ وسم  الزُم األل فيهن

: ما يليُط به النعيُم: أي ما يليُق.  وقال أبو زيد 
 والولُد أليُط بالقلِب وألوُط: أي ألصُق.

 واللياُط: الكلُس والجُص.
 واللياُط: السلُح.

: إتباع .  وشيطان  ليطان 
 ويُقال لألنساِن الليِن السيحِة: إنه لليُن الليِط.

 ُل عدي بن زيد  العبادي يصُف الحيةَ ودخوَل إبليس جوفها: وقال الليُث": الطهُ ّللّا: أي لعنه، ومنه قو

  الليالي ولم يجعل  لها أجال ُطولَ   ّللّا إذ أغوت خليفـتـهُ  فالطها

 أراد: أن الحيةَ ال تموُت حتى تُقتَل.
روى: بمن ادعاُهم في األسالم، أنه كان يُليُط أوالَد الجاهليِة بآبائهم؛ وي -رضي ّللّا عنه-والتلبيُط: االلصاُق، ومنه حديُث ُعمر 

 أي يلحقهم بهم، وأنشَد الكسائي: 

  بينهم قُربى والهم له ولدَ  وما  ِرجاالً ليطوا ولدةً بهـم رأيتُ 

 وااللتياُط: مذكور  في تركيب ل و ط؛ ِلكونِه ذا وجهين.
 ?? 

 مأط

تأَل حتى ما يجد َمئطاً  ً -يقال: ام   : أي مزيداً.-وقيل: َميطا
 ?? 

 مثط

 دريد: الَمث ُط؛ مثل النَّث ِط، وهو َغمُزك الشيء بيدك على األرض، وليس إال في لُغات مرغوب عنها. ابن
 ?? 

 مجط

غِط. ِجُط الَخلِق: أي ُمسترخيه في طوِل؛ كالُممَّ  ابن عباد: فالن ُممَّ
 ?? 

 محط

ِط. ُط شبيه بالمخ   ابن دريد: المح 
َحُط البازي ريش ُط: كما يَم   ه: أي يذهبه.وقال الليث: المح 

 : -رضي هللا عنه-وقال في هذا التركيب: المَحطُّ: خشبة يسطر بها الخرازون، قال النمر بن تولب  

  َعلَت  منَّي به الِجل َد من َعلُ  َصنَاع    ِمَحّطـاً فـي يََدي  حـاِرثـيَّة   كأنَّ 

وإنما موضع ذكرها فيه تركيب ح ط ط، ألنه  قال الصغاني مؤلف هذا الكتاب: ليس هذا التركيب موضع ذكر هذه اللغة فيه،
َطُط والميم زائدة.  مضاعف وأصله ِمح 

 وعام  ما ِحط : قليل الغيث.
ُت الوتر ت مِحي طاً: أن تُِمرَّ عليه األصابع لتصلحه، وكذلك ت مِحي ُط العقب: تخليصه وإصالحهُ. ط   وَمحَّ

تََخَطه: إذا انتزعه تََحَط سيفه وام  تََخَطه. وقال ابن دريد: أم   من جفنه، وكذلك يقال: أقبل فالن إلى الرمح مركوزا فامتضَحَطه وام 
 وقال ابن عباد: االمتِحاُط من عدِو اإلبِل كالربعِة.

: الُمَماَحَطةُ: شدةُ سناِن الجمِل الناقةَ إذا استناخها ليضربها، يقال: سانها وما حطها ِمحاطاً شديداً حتى ضرَب  بها وقال ابن ُشميل 
 رض.األ



 وقال بعضهم: ِمَحاُط الماِء: فناؤه.
 ?? 

 مخط

طاً: أي نزعهَ ومده.  َمَخَط يمَخُطه َمخ 
 وَمَخَط السهُم: أي َمَرَق.
 ومخط سيفهَ: أي َسله.

.  وبرد  َمخط  ووخط : أي قصير 
ُط: الرماُد وما ألقي من ِجعاِل القدر.  والمخ 

. وَمَخَط به الجمُل: أسرعَ به. وسير  مخط  ووخط : أي  شديد  سريع 
 ومخَط الفحُل الناقةَ: ألح عليها في الضراب.

: أي نتجت عندهم، وأصُل ذلك أن الحواَر إذا فارق الناقةَ مسَح الناتُج غرسه وما على  ويقال: هذه الناقةُ إنما مخطها بنُو فالن 
 أنفه من السابياء؛ فذلك المخُط؛ ثم قيل للناتجِ: ماِخط ، وقال ذو الرمِة: 

 من ضيفها هم  وتسهيدُ  وحان  هموُم حماَك النوَم طارقهاال إذا

  مَخطتها غرسها العيد َمهرية    القتوَد على َعيرانة  أجـد   فآنمِ 

 ويروى: "َعيرانة  حرج ".
ُط: شبهُ الولِد بأبيه.  وقال ابن األعرابي: المخ 

 والمَخاُط: ما سيُل من األنِف، وقد َمَخَطه من أنفِه: أي رمى به.
 اُط الشيطاِن: الذي يتراءى في عين الشمس للناظِر في الهواِء عند الهاجرة.وُمخَ 

اطةُ وقال أبو عبيدةَ: المخاطةُ: تثمُر ثمراَ حلواً ِلزجاً يؤكُل تسمية الفرُس: السبستاَن. والسبِستَاُن: هو أطباء الكلبِة، شبهِت المخ
مثاُل  -: الكلُب، وبستان: الطبُي. وبعُض أهِل اليمِن يسميه: المخيَطَ -سيةبالفار-بأطباِء الكلبِة، وهي بالفارسية: َسك بستان، وسك 

 .-سكيت  وُزميل  وجميز  وقُبيط  
، وانشد لرؤبة:   وقال الليُث: رجل  َمِخط : سيد  كريم 

  من شاِمت  وُغبطِ  مَكانها  أدواَء الرجال المخطِ  وإن

الرواية: "النحِط" بالنون والحاء المهملِة ال غيُر، وهم الذين ينِحطون أي  هكذا أنشده: "المخِط" بالميم والخاء المعجمة، وأنما
 يزفرون من الحسد.

 وأمخطُت السهَم: أنفذتهُ.
: التمخيُط: أن يمسَح من أنِف السخلِة والفصيِل ما عليه.  وقال ابن عباد 

 وامتَخَط: أي استنثَر.
 يدِه: أي نََزعهَ واختلسهَ. وامتخَط سيفهَ: أي اخترطهَ. وربما قالوا: امتخط ما في

 وتَمخَط: أي أستنثَر؛ مثُل امتخَط.
 وأما قولهُ: 

 قد زايلهُ تخبطه أصبح  رابنا من شيخنا تَمخُطه قد

 فإن تمخطه: اضطربهُ في مشيِه يسقُط مرةً ويتحامُل أخرى.
 والتركيُب يدُل على بروِز الشيِء من كنه.

 ?? 

 مرجط

ِجي َطةُ: بلدة  من بالِد   المغرب.َمر 
 ?? 

 مرط

ُط  : واحُد الُمُروِط؛ وهي أكسية  من صوف  أو خز كان يؤتزر بها. وقال ابن عباد: هو لبوس  من أي جنس  -بالكسر-الِمر 
أن نِساَء المؤمنين كن يشهدن مع النبي  -كان، قال: وال يسمى ِمرطاً حتى يقطَع. وفي حديِث النبي ?صلى ّللّا عليه وسلم

لم الصبح ثم يرجعن متلفعات  بمروطهن ما يعرفَن من الغَلَِس. وفي حديث  آخر: أن أبا بكر  ?رضي ّللّا صلى ّللّا عليه وس



فأذن له.  -رضي ّللّا عنه-استأذن على النبي "صلى ّللّا عليه وسلم" وهو ُمضطجع  على فراشِه البساً ِمرَط عائشةَ  -عنه
 وقال الحكُم الخضري: 

باها ففي الـد تََسلَهمَ  َط لفاواِن ِردفُها عبلُ  وفي  رعِ رأَدة  ثَو    الِمر 

 وقال امرؤ القيس: 

  إثرنا أذياَل ِمرط  ُمرجلِ  على  بها أمشي تجُر وراءنـا فقمتُ 

 ويروى: "خرجُت بها"، ويروى: "على أثرينا ذيَل" و"نير". وقال ذو الرمة: 

   أحورُ الطوِق ظبي  واضُح الجيدِ  وفي  الِمرِط مـي تـوالـي صـريمة   وفي

 أصفـرُ  الحشى راُد الُوشاحينِ  هضيمُ   مالِث الِمِرط والطوِق نفـنـف   وبين

 : أي نتفهَ.-بالضم-وَمَرَط الشعَر يمرطهُ 
 : ما سقط منه إذا ُسرَح قال رؤبة: -بالضم-والُمَراطةُ 

  تنسي سرَق المراطِ  عشواءُ   َغَدت  شاِمَطةُ األشمـاطِ  وقد

 َرَط فاُلن  فالناً وهردةُ: إذا آذاه.وقال أبو تراب: يقال مَ 
 وقال الليُث: المروُط: سرعةُ المشيِ والعدِو، ويقال: الخيُل يمرطَن.

 وقال ابن عباد: فالن  يُمرُط: أي يجمع ما يجدهُ.
 وَمَرَط بسلحِه: رمى به.

 وَمَرَطت الناقةُ: مثُل َملَطت بالولَد.
 رضاه من الشعِر.ورجل  أمرُط بين الَمَرِط: وهو الذي قد خف عا

، وامرأة  َمرطاُء: ال شعَر على ركبها وما يليه. وقال األصمعُي:  : رجل  أمرُط: إذا لم يكن على جسدِه شعر  وقال ابن دريد 
 األمرُط: الذي قد سقَط شعُر رأسه ولحيتِه.

؛ ويقاُل نُويفُع بن ِلقيط  : إذا لم يكن ل-بضمتينِ -واألمرُط من السهام: الذي قد سقطَت قُذَذُه، ويقال سهم  ُمُرط   ه قُذَذ ، قال نافع 
 األسدي: 

 تُفيئهُ الرياُح رطـيبُ  غصن    بليُت فقد َعمرُت كأنـنـي فَلَئن

ـر  يُف ـنِـهِ  وكذاك ـِلـيبُ  َمرُّ   َحقّاَ َمن  يُعَمَّ ماِن عليِه والتَّق   الزَّ

ه حتى   ُصوبُ أف َوُق ناِصل َمع   بالَكفَّ   يَعُوَد من البلـى وكـأنَـّ

نَـع   ُمُرطُ  ي ُش يَن فَعهُ وال ال  الِقذاِذ فليس فيه َمص   التَّع قـيبُ  الرَّ

 ويجوز تسكين الراء فيكون جمع أْمَرَط، وإنما صح أن يوصف به الواحد لما بعده من الجمع؛ كما قال: 

ُس الَجبَائرِ  َرقُود  التي هاَم الفُؤاُد بِـِذكـرهـا وإنَّ  َشاِء ُخر    عن الفَح 

 : قال الُمنَتَخل الهذلي: -مثال ٌسلب وِسالَبٍ -وأسهم ِمَراط 

ُت أَُمـيَم طـام   وماء   جائه َزَجُل الغََطاطِ  على  قد َوَرد   أر 

ً  قَلـيل   ُدهُ إالّ ِسـبـاعــا َي كالنَّبل الِمراطِ  يَِخطنَ   ِور    المش 

 وقال غيره: 

 الِمَراطِ كاألَق ُدح  ذُؤالَة    على آِل أبي ِربَاطِ  ُصبَّ 

فُو    يَعَاطِ  إذا قِيَل له يَه 

 : -رحمه هللا-وإنشاد إبراهيم الحربي 

َراطِ  ذا  رأى من َخَمِر المَحاطِ  حتّى لُب  كاألق ُدحِ األم    أك 

 وقال أبو المقدام جساس بن قُطيٍب: 

َراطِ  وُهنَّ  ثَاُل السَّرى األم  ُرجنَ   أم    من بُع ُكَكِة الِخالطِ  يَخ 



 جمع ِسروة  وهي السَّهم؛ وكذلك السَّريةُ. السَّرى:
. َرُط: اللّص؛ حكاه عنه ابو عبيد   وقال أبو عمرو: األم 

 والُمَري ُط: موضع، قال حاتم: 

راِء الُمَريط نَعاَمةً  كأنَّ   نَعَائمُ  ُجنح الظَّالمِ  تَبَاَدرها  بَِصح 

 وهاشم بن َحرملة بن األشعر بن اياس بن ُمَريط: مشهور.
ُروط: إذا ُمِرطت قُذَُذه.وقال اب  ن دريد: سهم َمِري ُط وّمم 

سغ.-بفتح الميم-قال والَمِريطان   : عرقان في الجسد. وقال ابو عبيد: الَمِريُط: ما بين الثُّنَِّة وأُّم الِقردان من باطن الرُّ

، قال ُطفيُل بن عوف  الغَنَوُي : ضرب  من العدو، قال األصمعي: هو فوق التقريِب ودوَن األهذابِ -ِمثاُل جمزى-والَمَرطى 
َهبَةً:   يصُف فََرساً َسل 

 مغـسـولُ  ُسبَد  بالماءِ  كأنها  الَمرطى والجوُز معتدل   تَق ِريبها

 وقال الفوهُ األودي: 

  الالِم والطرُف يحارُ  وادراعَ   الطعَن ًمعداً في الُكلى علموا

 ِمـرارُ اح َعالها نجد  فيه قد  الخيِل تعدو الَمرطى وركوبَ 

 وقال الليُث: فرس  َمَرطى، وهو يع دو به الَمَرطى.
: هي ِجلدة  رقيقة   بين والُمَري َطاُء: ما بين السرةِ الى العانِة، وقال الليُث: ما بين الصدِر إلى العانِة من البطن، وقال ابن دريد 

.  العانِة والسرة من باطن 
، وقيل: سمرةُ بن ِمعير  رضي ّللّا عنهما، -وقال ُعَمُر ألبي محذُورةَ  ورفع صوتهَ: أما خشيَِت أن  -واسُم أبي محذُورةَ: أوس 

 تنشق ُمَريطاؤَك؟.
وسأل الفضُل بن الربيع أبا ُعبيدةَ واألحمَر عن مد المريطاِء وقصرها فقال أبو عبيدةَ: هي ممدودة ، وقال األحمُر: هي 

 األحمِر حتى قَهرهَ.مقصورة ، فدخَل األصمعي فوافَق أبا عبيدةَ واحتج على 
. : أمَرَطِت النخلةُ: إذا َسقََط بسرها غضباً؛ فهي مُمِرط ، فإن كان ذلك من عادتها فهي ممَراط   وقال ابن دريد 

.  قال: وناقة  مُمِرط  ومِمراط : إذا كانت متقدمةً سريعةً في السير، وليس بثبت 
 وقال غيرهُ: أمرَط الشعُر: أي حاَن له أن يُمرَط.

.وأمرطتِ    الناقةُ: أسرعت 
 وَمَرَط الثوَب تمريطاً: جعلهَ ِمرطاً وهو تقصير ُكميه.

 وَمَرط َشعَره: نتفه؛ ِمثُل َمَرَطه َمَرطاً. وماَرطه: َمرط َشعرهَ وَخَدشهَ.
 وامترَط: أي اختلَس.

تََرَط: جمَع.  وام 
 أوحته. وامرَط َشعَُره وتمرَط: أي تساقَط وتحاّت. والتركيُب يدُل على تحاًت شيء  

 ?? 

 مسط

ابن السكيت: يقال للرجِل إذا سطا على الفَرَس وغيرها أي أدخل يده في ظبيتها فأنقى رحمها وأخرج ما فيها: قد َمَسَطها 
.  يمَسطها مسطاً. وإنما يفعُل ذلك إذا نزا على الفرس الكريمة فحل  لثيم 

 َج ما فيه.: مسطُت المعى: إذا خرطَت ما فيه بأصابعَك لتُخر-أيضاً -ويقال 
 والماسط: ضرب من نبات الصنِف إذا رعته  اإلبُل مسَط بطونهاَ فخرطهاَ.

 : اسُم موية  ملح  لبني طهية، وكذلك كل ماء  ملح  يمسُط البطوَن فهو ماسَط، قال جرير يهجُو البعيَث: -أيضا-وماسط 

َ  ياثلطَ   القالما ماسط  وتندتِ  عم  حامضية  تروَح أهلها

 رعت  الحمَض. الحامضةُ: التي
: المسُط: مصدُر مسطُت الثوَب: إذا بللتهَ ثم خرطته بيدك لتخرَج ماءه.  وقال ابن دريد 

 وقال ابن فارس: المسُط: أن تخرط ما في السقاء من لبَن خائَر بإصبعَك ليخرَج.
.  والمسبطة: ما يخرُج من رحم الناقة من القذى إذا مسطت 

ً -والمسيطة   لكدُر الذي يبقى في الحوض، قال: والمسيط: الماء ا -أيضا

 يعفَن كدر المـسـطِ  وال  ماَء األجِن والضغطِ  يشربنَ 



. وقال أبو عمرو: المسيطة الماء الذي يجري بين الحوض  وقال أبو الغمِر: يقال إذا سأل الوادي بسيَل قليل فهو مسيطة 
 والبئر فينتِن، وأنشّد: 

  مسائط من رجرج   يمدها  طختهُ حماة  مطـائطُ  وال

 وقال ابن شميل: كنُت أمشي مع أعرابي  فقال: هذا المسيُط؛ يعني الطين.
 وقال ابن االعرابي: فحل مسيط: إذا لم يلقُح.

.  وقال ابن عباد: يقال: مسطوه مسيط: إذا لم يلقح 
 وقال ابن عباد: يقال مسطوه مسطاً: أي ضربوه بالسياط.

 ه من تلقاء نفسه.والتركيب يدل على خرط  شئ رطب على امتداد
 مثال عتل؛ وهذا عن أبي الهيثم وأنشد:  -ومشط-مثال خلق  وخلق -والمشط: معروف، وفيه لغات: مشط ومشط

  الغني عن المشط االقرع إن  كنُت أحسبني غنياً عنـكـمُ  قد

 ل المنتخل الهذلي: ، قا-مثال رمح وأرماح  ورماح  -؛ وأنكره ابن دريد، وجمع المشط: أمشاط ومشاط -بالكسر-والِمشط 

  الرأس منَك إلى أشماط وأمسىَ   أنت الغداة وذكُر سلـمـى وما

 بالـمـشـاط الكتاِن ينزع من  على مـفـارقـه نـسـيالً  كأن

 وقال جساُس بن قطيب يصف اإلبل: تنجو ولو من خلل األمشاط وقابل ابن عباد: المشط من المناسج: ما ينسج به منصوباً.
ً -والمشُط   : نبَت صغير يقال له: مشُط الذئب.-أيضا

 والمشُط: سالمياُت ظهر القدم؛ على التشبيه .
 ومشط الكتف: العظُم العريُض.

 ومشطِت الماشطة المرأة تمشطها مشطاً: قال رؤبة: 

  مشيَط: أي ممشوطة. ولمة  من اآلل كشيك المشط شبكَ 

 والمشطةُ: نوع من المشِط كالجلسة والركبة.
قال حين سحر: جاءني ملكان فجلس ما وجع الرجل؟  -صلى هللا عليه وسلم-سقط منه. وفي الحديث: أن النبي والمشاطة: ما 

 وقال: مطبوب، قال: من طبة؟ قال: لبيُد ومشاطة  وجف طلعة ذكر، قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان.
 ويقال: بعير ممشوط وأمشط: به سمة  المشُط.

 .والممشوط: الطويُل الدقيق  
 وقال الفراُء: المشُط: الخلط، يقال: مشَط بين الماء الدقيق.

بالتحريك: وذلك أن يمس الشوك أو الجذع فيدخَل منه في -مشطاً ومشظاً  -بالكسر فيهما-وقال االصمعي: مشطت  يده ومشظت  
 يدهُ شظية ونحوها؛ عن ابن دريد.

 : واألمشط: موضع، قال عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع

ً   بصـحـراء األمـشـِط يومـهُ  وظل   يضاهي ضغَن هادية الصهبِ  خميصا

 ?? 

 مصط

 الخارزنجي: مصط الرجُل ما في الرحم ومسطه: أي أخرجهُ لئالً تعلق.
 ?? 

 مضط

، وهي  ُط، قال: يجعلون الشين ضاداً بين السين والضاد؛ ليست بضاد  صحيحة  وال شين  صحيحة  ُط: الُمش  لُغة  في الكسائي: الُمض 
 ربيعةَ واليمِن؛ يقولون: اضتر لي: في معنى اشتِر لي لفظاً ومعنًى.

 ?? 

 مطط



: مط الشيء يمطهُ َمَطاً: إذا مده، ومنه قولهم: َمط الرجُل حاجبيِه وخده: إذا تكبر، وكذلك َمط أصابعه: إذا مدها  ابن دريد 
 وخاطَب بها.

 قال ُحميد  األرقُط:  والَمِطي َطةُ: الماُء الخاثُر في أسفِل الحوِض،

ِلباِت الِفتَِن الَخَوابِـط في   النهاِل َسَمَل الَمَطائطِ  َخب طَ   ُمج 

 وقال الليُث: الَمَطائُط: مواضُع ُحفِر قوائِم الدواب في األرض والرداغِ، وأنشد: 

فَة  فـي َمـِطـي َطة   فلم   األرِض فاستقصينها بالجحافلِ  من  يبَق إال نُط 

 : الطواُل من جميع الحيواِن.-بضمتين-عرابي: الُمُطُط وقال ابن األ
، قال عدي بن زيد بن مالِك بن عدي بن الرقاع:  -مصغرةً -وُمَطي طةُ   موضع 

ً  وكان عِ   نخالً في ُمَطي َطةَ نابتـا   بيَن قرارها وحجاها بالِكم 

 وقال ابُن عباد: المطاُط من ألباِن اإلبِل الشديُد الخثورةِ الحامُض.
؛ هكذا يقوُل -مثاُل المريراءِ -الُمَطي َطاُء و : المطيطاُء ممدود  غير مهموز  : التبختُر ومد  اليديِن في المشي، وقال ابن دريد 

: كأنه يريُد أن  ، وقال أبو سعيد  ، قال ابن السيرافي؛ أراد أن الهمزةَ بعد األلِف وهي غير أصلية  األصمعي: وهي مشية  باسترخاء 
. ومنه حديُث النبي هذه الهمزة للت : إذا مشت أمتي الُمطيطاَء وخدمتهم فارُس -صلى ّللّا عليه وسلم-أنيِث وليست بهمزةِ أصلية 

ِطي ُط:  ، وروايةُ الليِث في كتاب العين: َسلَط ّللّا شرارها على خيارها. والتم  والروُم كان بأسهم بينهم. وهذه روايةُ أبي عبيد 
 الشتُم.

: ثم قال أبو عبيدة في قولِه عز وجل: )ثم ذهب إلى أهلِه يتمطى(: إنه من هذا؛ أراد: أن أصله  وتَمّطَط: تمدد. وقال ابن دريد 
 يتمطُط. وأنشد األصمعي يصُف منهال: 

  مثَل... سِل من تمطِطه أخضرَ 

 وتمطط في الكالم: لوَن فيه.
: َمطمَط في كالمِه: إذا مده وطولهَ.  وقال ابن دريد 

 ي: َمَطَمَط الرجُل: إذا توتنى في خطه وكالمِه.وقال ابن األعراب
 وتمطَمَط الماُء: إذا خثُر.

 والتركيُب يدُل على مد الشيِء.
 ?? 

 معط

 الليُث: المع ُط: مد الشيء. وَمعَطُت الشعَر من راس الشاةِ ونحوها: إذا مددته فنتفتهُ أجمَع.
قال: حدثنا ابن إدريس عن أبي إسحاق: أن وهرَز أوتر قوسه ثم  : حدثنا يوسف بن بهلول  -رحمه ّللاّ -وقال إبراهيم الحربُي 

 َمعََط فيها حتى إذا مألها أرسَل نشابتهَ فأصابت مسروق بن أبرهةَ.
 وَمعََطُت السيَف: َسللتهُ من غمده.

 والمعَُط: ضرُب من النكاح، يقال معطها: إذا نكحها.
 ومعطَت الناقةُ بولدها: رمت به.

 وَمعََط بها: حبَق.
.  وأبو ُمعيط: أبو ُعقبةَ بن أبي ُمعيط، اسمه أبان 

، هكذا هو بخط األرزني في الجمهرةَ: بضم الميم مصغراً، وبخط ابي سهِل الهروي في  : ُمعيط : موضع  وقال ابُن دريد 
 الجمهرة: معيط بفتح الميم وكسِر العين، وأخشى أن يكونا تصحيفي: َمع يَط بفتح الميم وسكون العين.

 عطةَ: من ُكنى الذئب.وأبو مُ 
 ورجل  أمعُط بين المعِط: وهو الذي ال شعر على جسده.

 والذئُب األمعُط: الذي قد تساقط شعرهُ. وقال الليُث: يقال: معَط الذئُب؛ وال يقال َمِعَط شعرهُ. 
غيرِه؛ ألن شعره يتمرط قال: ويقال ذئب  أمعُط؛ تصفه بالخبِث، وإنما أصلهُ على ما فسرناه، ولكنهم وصفوه بأنه أخبُث من 

 فيتأذى بالبعوض والذباب فيخرُج على أذًى شديد  وجوع  فال يكاد يسلُم منه ما اعترض له.
 وتقوُل: ِلَص أمعُط ولُصوص  ُمعُط : يشبهون بالذئاِب لخبثهم.

 ويستعمُل في غير الذئِب واللص، وأنشد األصمعي يصُف القطا: 

َرِطه   وقبلَ  تاِل الذُنابى أم  عَِطه   أحص  ُمش    ما فوق.... أم 



: لو أخذت ذاة الذئِب منا بذنبها، قال: إذن -صلى ّللّا عليه وسلم-قالت لرسول ّللّا  -رضي ّللّا عنها-وفي الحديث: أن عائشة 
 أدعها كأنها شاة  َمعَطاُء.

عَُط وِرمال  ُمع ط ، قال الرماحُ    بن أبرد وهو ابن ميادةَ: ويقال: أرض  َمع َطاُء: ال نباَت فيها، وكذلك: رمل  أم 

  دونهِا الُمع ُط من بَياَن والُكثُبُ  من  الَوليِد أبي العباِس ما َعِملـت   إلى

.  أعمل "إذن" لكونها مبتدأة وكون الفعِل ُمستقبالً. ومعنى "أدعها" أجعلها، كما استعمل الترُك بهذا المعنى، والكاُف مفعول  ثان 
عَُط: اسُم موضعِ، قال ال  راعي: وأم 

  أمعَط بين الحزِن والصيرِ  بقاعِ   بالليِل من نق عِ له ُعُرف   يخرجنَ 

 وقال ابن األعرابي: المعَطاُء: السوءةُ وماِعط : من األعالَم.
 وامتعَط سيفهَ: أي استله؛ ِمثُل َمعََطه.

 وقال ابن دريِد: مر فالن  برمحه مركوزاً فامتعطهَ.
: أي تمرَط وتساقَط، وفي الحديث: أن -على انفعلَ -َط: أي أرتفَع وامتعَط شعرهُ وتمعَط وامعَط وقال غيرهُ: امتعَط النهاُر وامتغ

 الواصلة والمستوصلةَ. -صلى ّللّا عليه وسلم-فتاةً اشتكت فتمعط شعرها فأرادوا أن يصلوه فلعن رسوُل ّللّا 
لمعِط، قال: وبعضهم يرويه بالغين، وكذلك ذكره إبراهيم : لم يكن بالطويِل ا-صلى ّللّا عليه وسلم-وقال الليُث في صفِة النبي 

 بالعين المهملِة، وقد ُذكر الحديث بتمامه في تركيِب ص ب ب، ومعنى الُممِعِط والُممِغِط: البائُن الطوِل. -رحمه ّللاّ -الحربي 
 : أمعط الحبُل وغيرهُ: أي انجرد. وأمعط وأمغط: إذا طال وامتد.-أيضاً -ويقاُل 

 يدُل على تجرِد الشيِء وتجريدِه. والتركيبُ 
 ?? 

 معلط

 ابن عباد: العََملُّط: الشديُد من الرجاِل واإلبل، ويقال: َمعَلط  مقلوب  منه. وهو من الرجاِل: الخبيُث الداهيةُ أيضاً.
 ?? 

 مغط

 الليُث: الَمغ ُط: مدَك الشيَء الليَن نحو المصراِن.
: المغُط: من قولهم مغَط ا  لرامي في قوسه يمغُط مغطاً: إذا أغرق النزع فيها، وانشد: وقال ابن دريد 

 ً   يمُد َغَصَن الآلباطِ  َمغ طا

: لم يكن بالطويل الُممغِط؛ ويروى: -صلى ّللّا عليه وسلم-: أي امتد وطال. وفي صفِة النبي -على انفعل-وأمغَط الشيُء وأمعَط 
 تَب الحديُث بتمامِه في تركيِب م ش ش.، واإلعجاُم أكثُر، وقد ك-المُمعِط ?بالعيِن المهملةُ 

: ممغط  وممعط  وممتغط .  وأمغَط الحبُل وأمعَط: أي امتد، وكل ممتد 
 وامتغََط سيفه وامتعطهَ: أي استله.
 وامتغَط النهاُر وامتعَط: أي ارتفع.

: تمغَط البعيُر في سيره: إذا مد ي ديه مداً شديداً. وقال أبو عبيدةَ: فرس  والتمغُط في عدِو الفرس: أن يمد ضبعيِة. وقال ابن دريد 
ُمتمغط : وهو أن يمد ضبعيه حتى ال يجد مزيداً في جريه ويحتشي رجليه في بطنه حتى ال يجد مزيداً لإللحاِق؛ ثم يكوُن ذلك 

؛ يسبُح بيديه ويضرُح برجليهَ في اجتماع .  منه في غير احتالط 
.وقال مرةً: أن يمد قوائمه ويتمطى في جريه. وال  تركيُب يدُل على امتداد  وطول 

 ?? 

 مقط

 الفراُء: الماقُط من البعيِر: مثُل الرازِم، وقد َمقََط يَُمُط ُمقُوطاً: أي ُهزل ُهزاالً شديداً.
 والماِقُط: الحازي الذي يتكهن ويطرُق بالحصى.

 عبُد الالقِِط؛ واالِقُط عبد  مشتري .وتقول العرب: فالن  ساقط  ابن ماقِط ابن القِط. فالساقُط عبد الماِقط: والماقُِط 
ً -والماِقُط   : الشديُد. والَمق ُط: الشدةُ.-أيضا

 وقيل في قوِل أبي ُجندب  الهذلي: 

 تقوُم أنت أو ذو اإلبطِ  هال  الفتى أسامةُ بن لُـع ـطِ  أين



  الجيراَن بعض الهمطِ  لمنعَ   أنه ذو ِعـزة  ومـقـطِ  لو

 قطه بالسوط، وقيل: الشدة.إن المقَط: الضرُب، يقاِل: م
 . : رجل  ماِقط  وَمقاط : وهو الذي يكري من منزل  إلى منزل   وقال ابن دريد 

دةِ وَمقََطُت الحبَل أمقطه مقطاً: إذا شددت فتله، وبه سمي الِمقاُط وهو الحبُل الشديُد الفتِل، وقيل: هو حبل  صغير  يكاُد يقوُم من ش
: أنه قدَم مكةَ فسأل من يعلُم موضوَع المقاَم؛ وكان السيُل احتملهَ من مكانِه، فقال - عنهرضي ّللاّ -إغارته. وفي حديِث ُعم ر

 : أنا يا أمير المؤمنين قد كنُت قدرتهُ وذرعتهُ بِِمقاط  عندي. وقال رؤبة: -رضي ّللّا عنه-المطلُب بن أبي وداعةَ السهمي 

  قَاطِ في كريِن من مِ  مثلينِ   ِدالَء المجِد وانتشاطي جذبي

 وقال أبو داوٍد جاريةُ بن الحجاج االيادي: 

َمج   ً  ُمد    األكفاِل قُب البُطونِ  َزِهماتِ   كالِمقَاِط يَختاُل نِسـعـا

 ، قال الراعي: -مثاُل ِكتاٍب وُكتُبٍ -وجمُع الِمقاِط: ُمقٌُط 

َد واغتََمست  في مائِه الكدرِ  من  ُمقُط  ظـلـت  عـلـى قـيم   كأنها   ثُك 

: ِمقَاُط الفرس: مقوُده، وِمقاُط الدلِو: رشاؤها.وق  ال ابن دريد 
: أي معركةَ، والجمُع: الَمقاُط.  قال؛ ويقال: رب ماقط  قد َشِهدهُ فالن 

ً -وقال الليُث   في هذا التركيب: الماقُِط: أضيُق المواضع. -أيضا
و؛ "إذ هذا التركيُب مختص  بما كانت في الحرِب وأشدها. قال الصغاني مؤلُف هذا الكتاب؛ إيرادهما إياه في  هذا التركيب َسه 

".-كمجلس-ميمه أصليةً، وما ذكراه هو الماقُِط بالهمز   ، وقد مر في أ ق ط، والميُم ليست بأصلية 
 وَمقََطه باأليماِن: إذا حفله بها.

: مقََطه الشيء: أي جرمه.  وقال ابُن عباد 
 رض ثم تأخذها، وقال الشماُخ: وقال الليث: المقُط: ضربك بالكرةِ على األ

  أوُب المراحِ وقد نادوا بترحالِ  أدركها  أوَب يديهـــا حـــــــين كأن

 ِمـعـزالِ  ظهر حنانِة الـنـيرينِ  في  الُكريَن على مـكـنـوسة  َزلَـف   مقطُ 

 وقال الُمسيُب بن علي يصُف ناقته: 

  صاعِ بكفي ماقِط  في  تكروُ   يداها بالنجاء  كأنمـا مرحت

 ويروى: "العب  في قاعِ" و"في صاعِ".
. تَه وبلغَت إليه في الغيظ؛ عن أبي زيد   وَمقَق ُت صاحبي أمقُُطه َمق طاً: إذا ِغظ 

.  وَمقََطُت ُعنُقه بالعصا: إذا ضربته بها حتى ينكسَر عظُم العُنُِق والجلُد صحيح 
 وقال الليُث: المقُط: الضرُب بالحبيِل الصغيِر الُمغاِر.

: الَمِقُط  .-مثاُل كتف  -وقال ابن عباد   : الذي يُولُد لستِة أشهر  أو لسبعِة أشهر 
 : خيط  يصطاُد به الطيوُر، وجمعهُ: األمقاُط.-بالضم-قال: والمقُط 

تَه تمقيطاً: صرعتهُ.  ومقط 
 وقال غيره: امتقَط فالن  عينيِن مثل جمرتيِن: أي استخرجهما.

 ?? 

 ملط

 ِط، وهو مثُل األمرِط، وكان األحنُف بن قيس  أملَط، قال: رجل  أملُط بين الَملَ 

  العظاِم سيئ القشِم أملطُ  دقيقُ   نَُحاز  أو طبِـيُخ أمـيهة   طبيخُ 

 وقال ابو عبيدةَ: سهم  أملُط: مثُل أمرَط.
، يقال: غالم  خلط  ملط : وهو المختلُط النسِب. -بالكسر-والِمل ُط   الذي ال يعرُف له نسب 
الَُط، يقاُل: هذا وقال  ُط واألم  الليُث الملط: الذي ال يرفُع له شيء إال ألمأ عليه فذهب به سرقةً واستحالالً، " والجميع?: الُملُو 

 ِمل ط ، والفعُل: َملََط ُملُوطاً.
خلِب الِهاللي، وهو موجود  في والِمالَطاِن: جانبا السناِم مما يلي مقدمهَ. وقيل: الِمالَُط: الجنُب، قال العُجيُر السلولي، ويروى للم

 أشعارهما: 

  َجَمل  رخُو الِمالِط ذَلُولُ  لمن  يشري َرحلهُ قال قـائل   فبيناهُ 



 والقطعةُ المية ، ووقع في كتاب سيبويِه: "نجيُب"، وتبعهُ النَحاةُ على التحريف. وهي قطعة  غراُء.
: عضداَ البعيِر، قال رؤبة:   وابنا ِمالَط 

 الـِمـالطِ  أجاي مقذفِ  برجمِ    َعَصا الَوطَواطِ إذا انشقت   أرمي

 وقال أبو عمرو: ابنا ِمالطيِ البعيِر: كتفاهُ، قال القطَران السعدُي: 

  ُملُط  بانت وبان َخصيلُها إلى  أعانته الُضلُوعُ بُزفِرة   وجون

."  يقول: بان مرفقاها "عن جنبها فليس بها حاز وال ناكت 
 وقال آخُر: 

  فما راعى بزاع أجوفا بانا  يِه إذا تعـطـفـاِمالَط كال

 يَن.والِمالَُط: الطيُن الذي يجعُل بين سافيِ البناِء يملُط به الحائُط، قال: والقلَع والِمالََط في أيدينا والِمالُط: الذي يملُط الط
 والمليُط: السخُل.

 والمليُط والمليُص: الجنيُن قبل أن يشعَر.

 : القشُر الرقيُق الذي بين عظِم الرأس ولحمه.-مثاُل علباء  -الِمطاُء و -مثاُل ذفرى-والملطى 
 وقال الليُث: الملطاُء: الشجةُ التي يُقاُل لها السمحاُق، يقاُل: ُشج فالن  شجةً ِملطاًء. قال: وأرى أن أصَل الملطاِء: الملطاةُ.

ل: ثم الُمليطةُ: وهي التي تخرُق اللحَم حتى تدنو من وروى شمر  عن ابن األعرابي: أنه ذكر الشجاَج، فلما ذكر الباضعةَ قا
 العظِم.

.  وقوُل ابن األعرابي يدُل على أن الميَم من الملطاء ليست بأصلية 
: وهي التي جاء فيها الحديُث: يقضى في الملطى بِدمها.  وقال أبو عبيد 
 : من العدِو.-أيضاً، مثُل المرطى-وقال األصمعُي: بعتهُ الملسى والملطى: وهما البيُع بال ُعهدة  والملطى 

 ويقاُل: مضى فالن  إلى موضع كذا، فيقال: َجعَله ّللّا ملَطى: أي ال عهدةَ، أي ال رجعةَ.
 وما لََطةُ: بلد  باألندلُس.

يَةُ  ، وليس -تح الالِم وتشديِد الياءبف-: بلد  من بالِد الروِم تُتاخُم الشاَم، والعامةُ تقوُل: ملَِطيةُ -"بسكوِن" الطاِء وتخفيِف الياء -وَملَط 
.  بشيء 

 وقال أبو عمرو إبل  َمَماِليُط: قد سمنت  وذهبت  أوبارها، وناقة  ُمِمِلطة .
 وقال ابن فارس: ملطُت الحائَط بالمالِط: إذا طينتهَ وسويته.

القيس وبين التوءِم. قال ابو عمرو بن وَملَطةُ تمليطاً ومالطةُ: إذا قال هذا نصَف بيت  وأتمهُ اآلخر بيتاً، كما جرى بين امريء 
العالء: كان امرؤ القيس معناً ضليالً ينازعُ من قيل له أنه يقوُل الشعر، فنازع التوءَم جد قتادة بن الحارِث بن التوءم اليشكري، 

 ينازعُ من قيل له إنه يقوُل فقال: إن كنُت شاعراً فملط أنصاَف ما أقوُل فأجزها، فقال: نعم، فقال امرؤ القيس مبتدئاً: معناً ضليالً 
م، الشعَر، فنازعَ التوءَم جد قتادةَ بن الحارِث بن التوءِم اليشكري، فقال: إن ُكنَت شاعراً فَملط  أنصاَف ما أقوُل فأجزها، فقال: نع

 فقال امرؤ القيس مبتدئاً: 

  ترى بُريقاً هب وهنا أصاحَ 

 فقال التوءُم: 

  مجوس تستعُر استعارا َكنارِ 

 قد ُكتِبَِت القطعةُ بتمامها في تركيِب أ ض خ.و
تَلََس.  وامتَلََط: اخ 
 وتملَط: أي تملَس.

 والتركيُب يدُل على تسويِة شيء  وتسطيحِه.
 ?? 

 ميط

 -رضي ّللّا عنه-ماَط في حكمه يمي ُط ميطاً: أي َجاََر، ومنه حديُث أبى ُعثماَن النهدي أنه كان يكثُر أن يقوَل: لو كان ُعَمُر 
. وقال الكسائُي: ماَط علي في حكمِه يميُط. وفي ُحكمِه  ميزاناً ما كان فيه َمي ُط َشعََرة . يُقال: ماَط وماَد وماَل: بمعنى واحد 

. وقال أبو زيد مثل ذلك، قال ُحميد  األرقُط يمدُح الحجاَج بن يوسَف:   علي ميط : أي جوز 

  قُُسوَط القاِسطِ  شفى السيفُ  حتى  َعَجـاري ِعـنَـان  شـاِحـطِ  مد

 السـاِخـطِ  الرغُم بأنفِ  وُعِركَ   ذي الضعِن وميَط المائطِ  وِضعنَ 



 وقال أيمُن بن ُخريٍم: 

ً  إن   الَمي َط منها يعتدل   فَُرَوي دَ   للفتنِة ميطـاً بـينـا

ً -وماَط  ليلةَ  -رضي ّللّا عنه-عُد بن ُزرارةَ لما تكلَم أس -رضي ّللّا عنه-: بعد وذهَب. وقال جابُر بن عبد ّللّا األنصاري -أيضا
 نا.العقبِة بكالمِه المذكوِر عنه قال له أصحابهُ: ِمط  عنا يا أسعُد فوّللّاِ ال نذُر هذه البيعةَ وال نستقيلها. ِمط  عنا: أي ابعد ع

ُت غيري، وأنكر األصم ُت عنه وِمط  : ِمط  تُهُ، قال األعشى: والَمي ُط والِميَاُط: الدفُع والزجُر. وحكى ابو عبيد   عي: ِمط 

لِ   تُِمي طي بُِصل ِب الفُؤادِ  فَِمي طي  وكنـاِدهـا ِحبَال   َوُصو 

 ويروى: "أميطي تُميطي".
 وقوُل رؤبة: 

  حلت  بذي أراطِ  َسعدية    ِلعيني َغِزل  مياطِ  ُشبت  

 أي ذاهب  يأخذها هنا وهاُهنا، وقال أيضاً: وورَد مياِط الذئاِب الُميِط.
 ابن فارِس: الميُط: االختالُط؛ تفرَد به والميُط: الشدةُ والقوةُ، قال رؤبة: وَمي ُط ِعزي أنكُر األمياِط ويُروى: "وميُط غربي".وقال 

 وَمي ُط: قرية  على ساحِل بحِر اليمِن مما يلي أرض البرابِر المتصلةَ بأرض الحبشةَ.
، قال معُن بن أوس بن نصر  المزنُي وكان طلَق امرأته  -على ساكنيها السالمُ -وِمي َطاُن: من ِجباِل المدينِة  وهو لُمزينةَ وُسليم 

 فندَم: 

  ُمَصطاف  لنا ومرابعُ  يميطانَ   لم يكن  يا أم حقةَ قبَل ذي كأن

  نحُن لم تدبب  إلينا الشبادعُ وإذ  الناُس ناس  والبالُد بـغـرة   إذ

 : أمِط األذى عن طريِق المسلمين تكثُر َحسناتَك.-ّللّا عليه وسلم صلى-وأمطُت الشيَء: نحيتهُ، ومنه حديُث النبي 
ُت. ُت: إذا نحيَت؛ مثُل ِمط  : أَمط   وحكى أبو ُعبيد 

، وقد فُسر ذلك بالجبلِة والصياح، وقيل: ُهما قولهم: ال وّللّا وبلى وّللّا، وقيل: الِهياُط: أشدُ   السوِق ويقاُل: القوُم في ِهياط  وِمياط 
؛ ؛ والِمياُط: أشُد السوِق في الصدَر، وقال اللحيانُي: الِهياُط: األقباُل؛ والِمياُط: االدباُر، وقال الليُث: الِهياُط: المزاولةُ في الوردِ 

 والِمياُط: الميُل.
: ميَط بينهما تمييطاً: أي ميَل.  وقال ابن عباد 

 واستماَط: ساعد، قال أبو ِحزام غالُب بن الحارِث العكلُي: 

 ً   قَتالك واستميطي بِبِرطيل    إن زناَت إلي فارقي َسأثما

 وقال الفراُء: تَمايَط القوُم: أي تباعدوا وفسد ما بينهم.
.  والتركيُب يدُل على دفع  ومدافعة 

 ?? 

 نأط

ِنئُط: بمعنى نََحَط.  ابُن عباد: يقال نَأَط ي 
 والنئِي ُط: الن ِحي ُط. والتنَوُط َمثلهُ.

 ?? 

 نبط

طاً: نَبََع. نَبََط الماءُ   ويَن بُِط نَب طاً ونُبُو 
: نبطُت البئَر: إذا استخرجَت ماءها.  وقال ابن دريد 

، قال ساعدهُ بن جويةَ الهذلي:   ونَب ط : واد 

  فأعلى جوزها فخصورها فَمرُ   به ضاحِ فَنَب طـاً أسـألـهُ  أضر

، ونصَب "نبطاً" ب"أسالهُ   ".أضر بِه: ِلزق به ودنا منه، وضاح : واد 
 .-على ساكنيها السالمُ -ونَب ط : موضع  قريب  من حوراَء التي بها معدُن الِبراِم بناحيِة المدينِة 

ِبُط  وةَ -وإن  ، قال ابن فس  : موضع   واسمهُ أديهُم بن ِمرداس  أخو ُعتيبةَ بن ِمرادس:  -مثاُل إث مد 

  لها ما بين إنبَط فالكدرِ  مباح    تمنعواُ منها حِماكم  فإنـهُ  فإن

 وقال إبراهيم بن علي بن محمد بن سلمةَ بن عامِر بن هرمةَ: 



  كوثاِق الُمستشرطِ  آياتها  الديار بِحائل  فاال نبطِ  لَِمنِ 

ِبُط  ً -وإن   : من قرى همذان.-أيضا
ِبَطهُ  .-بزيادة الهاءِ -وإن   : موضع 

 لفرس وبطنِه، قال ذو الرمة: : وهي بياض  يكوُن تحت إبِط ا-بالضم-وفرس  أنبُط بين النبِط والنُبطِة 

نِ  ً  َكلَو   أشقـرُ  عنه الُجُل واللونُ  تَمايلَ   الِحصاِن االنبَِط البطِن قائما

 وشاةٌ نَْبطاُء: بيضاُء الشاكلِة وقال ابن دريٍد: النبُط: ِجْيٌل معروٌف، وُهُم النبِْيُط واألْنبَاُط، قال رؤبة: 

  يِش ذي األلغاطِ بالج زرناهمُ   عاتـيَن أو أنـب ـاطِ  وعرب  

مثاُل يمني - وقال غيرهُ: النبَُط والنبِي ُط: قوم  ينزلوَن بالبطائح بين العراقييِن، والجمُع: أن بَاط ، يقال: رُجل  نبطي  ونَبَاطي  ونَبَاط  
ً -، وحكى يعقوُب: نُبَاطي  -ويماني ويمان    بضم النوِن. -أيضا

  معاشر قُريش  حي  من النبِط من أهِل كوثى.: نحنُ -رضي ّللّا عنهما-وفي حديِث ابن عباس  
، وقال الشعبي ِلرجل  قال آلخَر: يا نَبَطُي: ألحد -أراد ُكوثى العراِق؛ وهي ُسرةُ السواِد، وبها ولَد إبراهيم ?صلواُت ّللّا عليه

 المياهَ. وفي حديِث عمرو بن معدي ، وسموا نبَطاً ألنهم يستنبطونَ -عليه؛ ُكلُنا نَبَط ، ذهب إلى قول ابن عباس ?رضي ّللّا عنهما
كرب" رضي ّللّا عنه": نَبَطي  في ِجب َوته، أي: كالنبطي في علمه بأمِر الخراج وجبايته وعمارةِ األرضين "حذقاً بها ومهارة  

 فيها"، وقد كتَب الحديُث بتمامه في تركيب...
: النبُط: أوُل ما يظهُر من ماِء البئِر إذا حفر  تها.وقال ابُن دريد 

 وَرُجل  ال ينَاُل له نَبَط : إذا كان داهياً ال يدرُك َغورةُ، وأنشد؛ وهو ِلكعِب بن سعد  الغنوي: 

  نَبَطاً عند الَهواِن قَطوبُ  له  تراهُ ال ينـاُل عـدوهُ  قريب  

.  ويقال للركيِة: هي نَبَط ؛ إذا أميهت 
ِز.وفي حديِث بعضهم: انه ُسئَل عن رجل  فقال: ذاك قريُب الث  رى بعيُد النبِط. أراَد: انه داني الموِعِد بَعيُد النج 
َساُء النبيِط ُمصغراً  لَة  معروفة  بالدهناء، وبالميم أكثر.-ويقاُل: التميِط؛ بالميم-ويقول الساجُع: إذا... األشراُط....وَوع   : َرم 

 تُوَز. على ثالثِة أميال  من -حرسها ّللّا تعالى-والنبيطاُء: جبل  بطريِق مكةَ 
 والنبطاُء: قرية  بالبحريِن لبني ُمحارب  من عبِد القيس.

. : النب طاُء: هضبة  طويلة  عريضة  لبني نُمير  بالشريِف من أرِض نجد   وقال أبو زياد 
 وقال ابن عباد: األنباُط: التأثيُر.

 وقال غيرهُ: أنبَط الرجُل: إذا أمهى إلى النِبِط أي الماء.
ً -وأنبط   رَج النبَط.: استخ-أيضا

 وكُل شيء  أظهرتهَ بعد َخفائه: فقد أنبطته واستعبطتهَ.
 وقوله تعالى: )لَعَلمهَ الذين يستنبطونهَ منهم( أي يستخرجونهَ.

 ويُقال: استنبَط الفقيهُ: إذا استخرَج الفقهَ الباطَن بفهمِه واجتهادِه.
رتبَط فََرَساً ُعدةً في سبيِل ّللّا فإن علَفَه وروثه وأثره ومسحاً عنه وفي حديِث النبي "صلى ّللّا عليه وسلم": الخيُل ثالثة : رجل  ا

 وعاريته في ميزانه يوم القيامة.
 ورجل  ارتبط فرساً ليُغالق عليها أو يراهن عليها فإن علفه وروثه ومسحاً عنه وزر  في ميزانه يوم القيامة.

 ه ستر  من الفقر.فهي ل -ويروى: ِليستنبطها-ورجل  ارتبط فرساً ِليستنبطها 
 ليستنبطها: استُعير الستخراج النسِل. وليستنبطها: أي يطلُب ما في بطنها من النتاج.

 وفي كالِم أيوَب ابِن القريِة: أهل عماَن عرب  استنبطوا، وأهُل البحريِن نبيط  استعربوا.
 وأولو النباط في قوِل المتنخِل الُهذلي: 

  الوشاةُ أولو النباطِ  وينزغكِ   تُعرضن أميَم عـنـي فإما

 "هم" الذين يستنبطوَن األخبار.
تنِبطوا-أنه كتب إلى أهِل ِحمص: ال تنبطوا  -رضي ّللّا عنه-والتنبيُط: التشبهُ بالنبِط، ومنه حديُث ُعمر  في  -ويروى: ال تَس 

 ً نا . أي: ال تشبهوا باألنباِط في ُسكنى الُمدِن المدائِن؛ وال تُعلموا أبكاَر أوالدكم كتاَب النصارى؛ وتمعززوا؛ وكونوا َعَرباً ُخش 
 والنزوِل باألرياف أو في اتخاِذ الِعقاِر واعتقاِد المزارعِ وكونوا مستعدين للغزِو مستوفزين للجهاِد.

 : تَنَبَط: أي تنسب إلى النبِِط.-أيضاً -ويقاُل 
 وقال ابن عباد: هو يَن تَبُِط الكالَم: أي يستخرجهُ، قال رؤبة: 

في ً   أثري القوَل وانتباطي كَ يَك   باألسقـاطِ  لم تُرمَ  َعَوارما

 والتركيُب يدُل على استخراجِ شيٍء ?? 



 نثط

: النثُط: َغمزَك الشيَء بيدك على األرض حتى يطمئن، وهو الصحيُح.  ابن دريد 
األعرابي: النثُط: األثقاُل، ومنه حديُث  قال: وفي الحديث: كانت األرُض هفاً على الماِء فنثطها ّللّا بالجباِل. أي أثبتها. وقال ابن

 كعِب األحبار: إن ّللّا لما مد األرض مادت فَثَنَطها بالجباِل فصارت كاألوتاِد لها ونثطها بالكاِم فََصارت كالمثقالِت لها. الكلمةُ 
 قلها.األولى بتقديِم الثاِء على النوِن؛ ومعناها: شقها، والثانيةُ بتقديم النوِن على الثاء: أي أث

طاً: أي َسَكَن.  ونَثََط الشيُء نُثُو 
 وقال الليُث: النث ُط: خروُج الكمأةِ من األرض؛ والنباِت إذا َصَدعَ األرَض فََظَهَر.

ِثيَطاً: أي َسكنه.  وقال غيرهُ: نَثَطهُ تَن 
 ?? 

 نحط

ِربُ  -النِحي ُط: الزفيُر، وقد نََحَط يَن ِحطُ   غالُب بن الحارِث العُكلي:  ، قال ابو ِحزام  -مثاُل َضَرَب يَض 

وا فال   ُمف يئهم أمُر النِحي طِ  فليس  تَن ِحط  على لُغَفَاَء َدج 

 وقال أسامةُ بن الحارِث الُهذلي: 

  جنهُ الليُل كالناحطِ  اذا  الُمربعيِن ومن آِزل   من

 وقال عويٌج النهابُي: 

  أجراوهُ نحطوا أجابا إذا  تزلُق الِحدثاُن عـنـهُ  ن  

، وكذلك ِكروان  في كروان  وورشان  في جمع أر ؛ وهو جمع  على غير قياس  ، والحدثاُن: الفُؤوُس؛ الواحدةُ كان  ادج بجون  جبال 
.  ورشان 

 وقال رؤبة: 

َ   الرجاِل الـنـحـطِ  أدواءَ    من شامت  وُغبطِ  مكانها

 وقال أيضاً: 

  وأسقي السم ذا الِحماطِ  قصداً   أداوي نحطةَ الـنـحـاطِ  وقد

 ويروى:" ذا الِحماِط". وقال أيضاً في هذه أرجوزةِ وساَر بغُي األنِِف النحاِط.
ً -والناحُط  ً -: الذي يسعُل ُسعاالً شديداً، وبه فُسَر -أيضا  قوُل أسامةَ الذي كرتهُ. -أيضا

 ياني: وقال الليُث: القصاُر ينحُط إذا َضَرَب بثوبِه على الحجر ليكوَن أروَح له، قال النابغةُ الذب

ُ   يِِهلك النعماُن تُع َر مـطـية   وإن   في جوِف الِعياِب قُطوعها ويخبأ

 ُضلُوعهـا منها أو تكادُ  تقضبُ   حصان  آخَر الليِل نحـطةً  وتنحط

 وقال الليُث: النحطةُ: داء  يصيُب الخيَل واإلبل في صدورها فال تكاُد تسلُم.
 لغيِِظ، انشَد: والنحاُط: الرجُل المتكبُر الذي ِينحُط من ا

  النحيَط للسقاةِ راحُ  إن  ال تنحُط يا فـالحُ  مالكَ 

 ويروى: "فاَلََحْه" "راَحْه".

: يُسُب الرجُل إذا تكلم فيقاُل له: نََحَطه ّللّا، وهو النحاُط والنحيُط.  وقال ابن دريد 
 الصبي إذا شرَق. قال: والنحُط والنحاُط: تردُد البكاِء في الصدر من غيِر أن يظهَر نحُو بكاءِ 

 وقال النضُر: ناقة  منخوطة  ومنحطة ؛ من النحطِة.
.  والتركيُب يدُل على حكايِة صوت 

 ?? 

 نخط

طاً: رمى به، قال ذو الرمة:   نََخَطه من أنفِه نخطاً وَمَخطه َمخ 



  بذباِن المصيِف األزارقِ  نخطنَ   مي إذ يقربَن بعـدمـا وأجمالُ 

َن": أي لُدِ   غَن فيقطُر الدُم، وهذه هي الروايةُ الصحيحةُ المعُوُل عليها.ويروى: "ُوِخط 
: يقال: نََخَط بي ينخُط نِخيطاً: إذا سمع بي وشتمني. ونََخَط علي ينخُط: بذَخ علي.  وقال ابُن عباد 
: يقاُل: ما أدري أي النخِط هي: أي أي الناِس هو. وزاد ابن عباد: أُي النخِط هو   .-ونِ بفتح الن-وقال ابن دريد 
 ويُقاُل للسخِد وهو الماُء الذي في المشيمِة: النخُط. فإذا اصفر فهو الصفُق والصفُر والصفاُر.

ً -والنخُط   : النخاعُ وهو الخيُط الذي في القفا.-أيضا
 : الالعبون بالرماح شجاعةً وبطالةً.-بضمتينِ -وقال ابُن األعرابي: النُخُط 

 الليث في إنشادِه رجَز رؤبة:  وقال الزهري في تركيِب م خ ط رداً على

َ   أدواَء الرجاِل المخطِ  وأن   من شاِمت  وُغبطِ  مكانها

رأيُت في شعِر رؤبة: وأن أدواَء الرجاِل النخِط بالنوِن، وال أعرُف "المخَط" بالميم على تفسيرِه، ثم قال: قال ابن األعرابي: 
 ن في الرجال.النخُط: الالعبوَن بالرماحِ شجاعةً؛ كأنه أراد الطعاني

انتهى قوُل األزهري. قال الصغانُي مؤلُف هذا الكتاِب: أما أرسَل الَكالَم على َعوانِه وقال على ما خليت  وعدل عن سواِء 
 الثغرةِ، والروايةُ: وأن أدواء الرجاِل النحِط بالحاِء المهملِة ال غيُر؛ من النحيِط وهو الزفيُر والزحيُر من الحسِد، وقوله حكايةً 

 كما ذكرُت وكما ذكر هو أيضاً في هذا التركيب. -بضمتينِ -ن ابن األعرابي: النخُط: الالعبوَن، الصواُب: النُخُط ع
: وكأن هذا من األبداِل؛ واألصُل الميُم.  وانتَخَطه من أنفِه: رمى؛ مثُل نََخَطه، قال ابن فارس 

 وقال ابن عباد: انتَخَطهُ: أَشبَههُ.
 ?? 

 نسط

: الن ِط أو هو بعينِه.-بالفتح-سُط ابن دريد   : شبيه  بالمس 
: الذين يستخرجوَن أوالَد النوِق إذا تعسر ِوالدها. وقال الزهري: النوُن فيه مبدلة  من -بضمتين-وقال ابُن األعرابي: النُُسُط 

 الميم.
ُط واحد : وهو إذا بللَت الثوَب ثم حركتهَ بيدَك لتخرَج ما  ءه.وقال ابن عباد: النسُط والَمس 

 ?? 

 نشط

ً  -بالكسر-نَِشَط الرُجُل  فهو ناشط  ونشيط : أي طيُب النفِس للعمِل وغيرِه. والمنشُط: الكثيُر النشاِط،  -بالفتح -ين َشُط نََشاطا
 وانشد األصمعي يصُف بعيراً: 

َو اليديِن منشِطه   ُمن َسرح     َسد 

 وقال رؤبة: 

  ت وبوع  منشطِ طال برِجل    المطايا َعنَق الُمَسِمطِ  يَن ُضو

 والناشُط: الثوُر الوحشي يخرُج من أرٍض إلى أرٍض، قال ذو الرمة: 

  الخد غاد  ناِشط  شببُ  ُمسفعُ   أم نمش  بالوشيِ أكُرُعهُ  أذاك

 وقال الطرماُح: 

  رذاذ  يستُن منجِرًده جاري  أم ناِشَط تـوسـنـه أذاك

 وقال الِطرماُح أيضاً: 

  الضحى ناِشطاً من داعباِت َددِ  آل  احزأل بهم ُظعُنُُهُم لما واستطربت

 وقال أسامةُ الُهذلي: 

  من اللهِق الناِشطِ  وطغيا  النعـاَم وَحـفـانـهُ  وإال

 ويروى: "وَطغ ياً" أي صوتاً.
، و طاً" أي النجوِم تنُشُط من برج  إلى برج كالثوِر الناِشِط من أرض  إلى أرض  قال الفراُء: هي وقولهُ تعالى: "والناِشطاِت نش 



، وقال ابُن عرفةَ: هي المالئكةُ  : قال ابو ُعبيدةَ: تنِشُط من بلد  إلى بلد  تنُشُط  المالئكةُ تنُشُط نفس المؤمِن بقبضها، وقال ابُن دريد 
 أرواَح المسلمين أي تحلها حالً رفيقاً.

 ويقاُل: الهموُم تنشُط بصاحبها، قال همياُن بن قُحافةَ السعدُي: 

  بي طوراً وطوراً واسطا الشأمَ   ُهمومي تنشُط المناِشطـا أمست  

 ونَشَطت هُ الحيةُ تنُشَطهُ وتنِشطه  نشطاً: أي عضته  بنابها.
ُت الدلَو من البئر: نزعتها بغير بكرة .  ونََشط 

 وقال األصمعي: يقال للناقِة حُسن ما نشطِت السيَر: يعنى سدُو يديها.

ُت الحبلَ  ط  ََ : ِن  أنشطهُ نشطاً: َعقَدته أنشوطةً، واألنشوطةُ: عقدة  يسهُل انحاللها مثُل عقدةُ التكِة، يقاُل: ما عقالَك وقال أبو زيد 
. : أي ما مودتك بواهية   بأنشوطة 

 وقال الليُث: طريُق ناِشط : ينِشُط من الطريق العظم يمنةً ويسرةً؛ كقوِل ُحميد  األرقِط يصُف الفُراَت: 

ً   خارطِ الفالةَ كالحصاِن ال قد  النواِشطِ  للطرقِ  معتسفا

 وكذلك النواِشُط من المسائل.
 وقال األصمعي: بئر  أنشاط : أي قريبةُ القعِر تخرُج الدلُو منها بجذبة  واحدة .

 قال: وبئر  نُشوط : وهي التي ال تخرُج منها الدلُو حتى تنشَط كثيراً.
 : َضرب  من السمك، وليس بالشبوط.-أيضاً -والنشوُط 

 ل الليث: النُشوطةُ: كالم  عراقي  وهو َسَمك  يمقُر في ماء  وملح .وقا
وقولهم: ال حتى يرجَع نشيط  من مرَو؛ وهو اسُم رجل  بنى لزياد  داراً بالبصرةَ فَهرَب إلى مرَو قبل إتمامها، فكان زياد  كلما قيل 

 .له تمم دارَك يقوُل: ال حتى يرجَع نشيط  من مرَو، فلم يرجع  وصار مثالً 
ً -ونِشي ط    .-رضي ّللّا عنهما-: من التابعيَن، قال البُخاري: يروى عن ابن عباس  -أيضا

 وقال الليث: النشيطةُ: ما يغنمهُ الغُزاةُ في الطريق قبل البلوغ إلى الموضع الذي قصدوه.
  بن غنمةَ الضبي: وقال الليُث: النشيِطةُ من اإلبل: أن تؤخَذ فتستاَق من غيِر أن يعمَد لها، قال عبد ّللاّ 

  والنِشي طةُ والفضوُل. وُحكمكَ   الِمرباعُ فيها والـصـفـايا لك

 : ناقُِضو الحباِل في وقِت نكثها لتضفَر ثانيةً.-بضمتين-"و" قال ابن األعرابي: النُُشُط 
 وقال الليث: أنشطتهُ بأنشوطة  وأنشوطتيِن ونُُشط  كثيرة  أي أو ثقتهُ بذلك الوثاِق.

  ونَشطتهُ" حللتهُ، وأنشد األصمعي" يصُف بعيراً: وأنشطتهُ 

فُِر....... ُمحتمل     يَز 

 وأنشطُت البعيَر.
ُر النبي "صلى ّللّا عليه وسلم" جعل علي  رضي -وأنشطُت الِعقاَل: إذا مددَت أنشوطتهَ فانحات  ومنه الحديُث أنه حين أخرَج ِسح 

قدهً وجد ِخفةً؛ -ّللّا عنه َُ . يحله؛ فكلما حل ُع  فقام كأنما أنشَط من ِعقال 
 وأنشَط القوِم: إذا كانت دوابهُم نشيطةً.

 وأنشطه الكأل: أي سمَن.
 ونشطهَ تنشيطاً: من النشاط.

ً -والتنِشِيُط   : العقُد.-أيضا
 ونشطُت اإلبَل: إذا كانت ممنوعةً من الرعيِ فأرسلتها ترعى.

: رجل  منَشط : إذا نََزَل عن دابتِه من  طوِل الركوب، وال يقال ذلك للراِجِل، قال فيها النجم:  وقال أبو زيد 

  العصا جاف  عن التغزلِ  ُصل بُ   ذو ِلمة  لـم تُـغ ـَسـلِ  نَشَطها

.  وكذلك رجل  منتِشط 
: انتََشَط الماُل الرعَي: أي انتزعهَ باالسناِن كاالختالِس.  وانتشطُت السمكةَ: قشرتها. وقال شمر 

ُت الحبَل: أي   مددتهُ حتى ينحل، قال رؤبةُ.: وانتََشط 

  ِدالَء المجِد وانتشاطي جذ بي

 وتنَشَط ألمِر كذا: من النشاط.
 وتنَشط المفارةَ: جازها، من قولهم: ثور  ناِشط ، قال رؤبةُ: 

  كل ِمغالةِ الوهق   تَنَشطت هُ 

.  وتنشطِت الناقةُ في سيرها: وذلك إذا سدت 
َط الِجل دُ   : إذا انزوى واجتمَع.وقال ابُن عباد: استَن ش 



.  والتركيُب يدُل على اهتزاز  وحركة 
 ?? 

 نطط

 ابُن األعرابي: النُط: الشُد.
ُت الشيَء أنطهُ نَطاً: إذا مددتهَ، وكُل مَد نط : نََطط   ِمثُل َمط  سواء.-وقال ابُن دريد 

 قال: وأرض  نَِطيطة : أي بعيدة .
 وقال األصمعي: النِطي ُط: الفراُر.

: أي على فِرار  ونَط وند: سواء.وقال: وقي  ل ِلرجل  من العرب:...َت امرأتَك؟ قال كنُت منها على نَِطي ط 
 وقال أبو زيد: نَط في البالِد يِنَط: إذا ذهَب فيها.
 واألنَط: السفُر البعيُد. وُعقبة  نَطاُء: أي بعيدة .

 بن أحمر الباهلي: وقال األصمعي: رجل  نَطاط : أي ِمهذار  كثيُر الكالِم، قال عمرو 

  كنَت نََطاطاً كثيَر المجاهلِ  وإن  تحسبني مستعداً ِلـنـفـرة   وال

 : األسفاُر البعيدةُ.-بضمتينِ -وقال ابُن األعرابي: النُطُط 
نَاُط: الطويُل المديُد القامِة، ومنه حديُث النبي  اِنُط. وقد ُكتَب : ما فعل النفَُر الُحمُر الطواُل النطَ -صلى ّللّا عليه وسلم-والنط 

 الحديُث بتمامِه في تركيِب ث ط ط.
نََط الرجُل: إذا باَعَد سفرهَ.  قال: ونَط 

: نَطنَطُت الشيَء: مددتهُ؛ ِمثُل نََططتهُ.  وقال ابُن دريد 
نََط الشيُء: إذا تباعَد.  وتَنَط 

 ?? 

 نعط

، قال امرؤ القيس:   الليُث: ناِعط : اسُم جبل 

  أسد  حزناً من األرض أوَعَرا بني  و ناعـط  المنزُل اآلالَف من ج هو

، واسمهُ ربيعةُ بن مرثِد بن جشَم بن حاِشِد بن  قال: وناعط : بَطن من همداَن. قال الصغانُي مؤلُف هذا الكتاِب: ناعط : لَقَب 
ربيعةَ باسِم الجبَل ناعطاً. بن مالك بن زيد بن كهالَن. وقد سموا  -واسُم همداَن: أوسلةُ -ُجشَم بن خيراَن بن نوِف بن همداَن 

 رضي ّللّا عنه: -وفي هذا الجبَل ِحصن  يُقال له ناعط  أيضاً؛ من حصوِن صنعاَء؛ كان ِلبعض األذواِء، قال لَبيد  

  ُدون السماِء ومنظرِ  بُمستَمع    بَنَاُت الدهِر أرباَب ناِعط   وأفنى

 وقال أبو نواس يهجُو نزاراً ويفتخُر بقحطاَن: 

  من قطرها وحاصبها ضربانِ   اِر عفـت  وغـيرهـالد لستُ 

 محاربهاِ  والمسُك في صنعاءُ   ونحُن أرباُب ناعط  ولـنـا بل

 وقال المبرد: ناعُط: مخالف من مخاليف اليمن.
 : المسافرون سفراً بعيداً.-بضمتين-وقال ابُن األعرابي: النعُط 

قوَن النصف اآلخر في الغضارةَ، واحدهم: ناعط، وهو السيئ األدب في أكلِه والنعط: القاطع واللقِم بنصفيِن فيأكلون نصفاً ويل
 ومروءته وعطائه.

 وقد أنعط وانطع: إذا قطع لقمه.
 ?? 

 نغط

 : الطوال من الناس.-بضمتين-ابن األعرابي: النُغَُط 
 ?? 

 نفط



: وفتحها خطأ عند -بكسر النون-وف النفُط والنفط: الدهُن المعروف، والكسُر أفصُح. وقال ابن دريد النفط: عربي معر
 االصمعي، وأنشد االصمعي: 

ً   بين  إبطـهـا واإلبـط كأن   من الثوم ثوى في نِف ط ثوبا

: أي الجدري أو البثرة أورق -مثال كلمة-والنفطة  -بالكسر-والِنفطة  -بالفتح-وكف نفيطة ومنفوطة ونافطة: أصابتها  النَّفطة 
 الماء، فإذا كان الفعل لها فهي نافطة، واذا فعَل بها فهي نفيطة ومنفوطة.جلدها من العمل فصار فيها ك

ً -ونفطت  يده نفطاً  ونفيطاً أيضاً: محلت، ومنه الحديث: فنفط فتراه منتبراً. وقد كتب الحديث بتمامه في  -مثال فرحت  فرحا
الدقيش، يقال: ماله عافطة وال نافطة: أي شئ. تنفط نفيطاً: إذا نثرت بأنفها؛ عن أبي  -بالفتح-تركيب ج ذ ر. ونفطت العنز 

 وقال ابن عباد: النافطةُ: هي التي تنفُط ببولها أي تدفعهُ دفعاً دفعاً.
 قال ابن فارس: هي التي تنفط بأنفها.

.  والقدر تنفُط غضباً: أي ينفُت نفتاً: إذا غلت  وتبجست 
 الحارث العكلي: وإن فالناً لينفط غضباً: أي ينفُت، قال أبو حزام غالب بن 

  رتي من النفط”...على  ناتي لماتي محدجيهم وال

 نأتي: حسدي.
 ونفط الظبي نفيطاً: إذا صوَت.

، وأنشد:   وقال أبو عمرو: رغوة نافطة: ذاة نفاخات 

  فيه رغى نوافطُ  وحلب

 : والموضع الذي يستخرُج منه النفط.-بالفتح والتشديد-والنفاطة 
ً -والنفاطة   تعمل من النحاس يرمي فيها بالنفط والنار.: أداة -أيضا

 ً  : ضرب من السرُج يستصبُح بها.-والنفاطةُ ?أيضا
 ونفطةُ مدينة بإفريقية، وأهلها شراة إباضية.

 وقال ابن عباد: نفطت استه: فقعت.
 : أي يغضُب سريعاً.-مثال تودة-قال: ورجل نفطة 

  في النار ثم يؤكل، وذلك في الجدب والسنة.وقال يونُس: التنافيظ: أن تنتزع شعَر الجلد ثم تلقيهُ 
 وأنفط العمُل اليَد: أظهر فيها النفطة.

.  وقال الفراُء في نوادره: أنفطت  العنُز ببولها، والناس يقولوَن: أنفطت 
 وقال ابن عباد: يقاُل إنه ليتنفط عليه غضباً: أي اشتد غضبه.

 والقدر تنافط: أي ترمي بالزبد.
 ?? 

 نقط

 ؛ عن أبي زيد.-كبرمة وبرام  -حدةُ النقط والنقاط النقطة: وا
 قال: وأرض بها نقاط من الكأل: أي قطع متفرقة.

 وقال ابن األعرابي: يقال ما بقي من أموالهم إال النقطة: وهي قطعة من النخل وقطعة من زرع هاهنا وهاهنا.
 ونقطةُ: من اإلعالم.

 ونقط الكتاب ينقطة نقطاً ونقطه تنقيطاً.
 به بالزعفران أو المداد.ونقط ثو

 وقال ابن عباد: تنقطت الخبر: أخذته شيئاً بعد الشيء.
 والتركيُب يدل على نكتة لطيفة.

 ?? 

 نمط

 .-مثاُل سبب  وأسباب  -النمط: ضرب من البسط، والجمُع: أنماط 
 وهي الضفرطة.

 ?? 

 ضغط



 ن الحارث العكلي.رجل ضفيط بين الضفاطة: أي ضعيف الرأي والعقل، قال ابو حزام غالُب ب

 بالبدء الضـفـيط ويخفي  بالجنان على المزجى تعادت

أن رجال استأذن فقال: إني ال أراه ضفيطاً، ألنه  -رضى هللا عنه-، وبلغ عمر -بالضم-يخفي: يظهُر، والبدء: الداهية، وقد ضفط 
 كان ينكر قول من قال: إذا قعد إليك رجل فال تقم حتى تستأذنه.

 لضفيط: العذيوط الذي يبدي إذا جامع أهله.وقال الليُث: ا
 وعن ابن سيرين: أنه شهد نكاحاً فقال: أين ضفاطتكم، أراد الدف ألنه لعب ولهو فهو راجع إلى مال يحقُق فيه صاحبه.

: أنه سمع رجال يتعوذ من الفتن فقال: اللهم إني أعوذ بك من الضفاطة، أتسأل ربك إال -رضى هللا عنه-وفي حديث عمر 
 زقك أهال وماال. ذهَب إلى قوله تعالى: )إنما أموالُكم وأوالُدكم فتنة( وكره التعوذ منها.ير

: لم يطلب الناس بدم عثمان لرموا بالحجارة من السماء، فقيل له: أتقوُل هذا وأنت -رضى هللا عنهما-وفي حديث ابن عباس 
كالحمقة، والجمع الضفط ضفطى؛ كصريعه  عامل لفالن، فقال: إن في ضفطات وهذه إحدى ضفطاتي الضفطة للمرة

: تذاكروا الوتر، فقال أبو بكر -: أن صاحب محمد ?صلى هللا عليه وسلم-وصرعى. وفي الحديث عمر ?رضى هللا عنه
 : لكني أوتر حين ينام الضفى: هُم الحمقى والنوكى.-رضى هللا عنه-: أما أنا فأبدوا الوتر، وقال عمر -?برضى هللا عنه

 من فحول اإلبل: السريس. -أيضا-والضفيط 
 والضفيط: السخي:وهو من االضداد.

فَّاطة   : شبيهة بالدجاجة؛ وهي الرفقة العظيمة.-بالتشديد-والضَّ
ويروي: -والضفاط: الذي يكري اإلبل من قرية إلى قرية أخرى. وقال ابن األعرابي: الضفاط: الجمال وروي: أن ضفاطة 

 قدموا المدينة. -ضفاطتين
 الضفاطةُ: رذال الناس، وكذلك الضفاط، قال بن القطيب: وقيل: 

  به شمائل الضفاط ليست

وقال ابن شميل: الضفاطة: األنباط كانوا يقدمون المدينة بالدرمك والزيت وقال ابن المبارك: الضفاط: الجالب من األصل 
 والمقاط: الحامُل من قريةُ إلى قرية.

 منزل أو من ماء إلى ماء، قال: وما كنت ضفاطاً ولكن راكباً. وقيل: الضفاط: الذي يكري من منزل إلى
: اسم شجرة كالن يُنَاُط بها السالح وتعبد من دون هللا، ومنه الحديث: أن النبي  اب َصَر في  -صلى هللا عليه وسلم-وذاةُ أنواط 

. الدَّف َواُء: العظيمة الطويلة الفروع و األغصان الَجثَلةُ الظليلةُ. ُسمي الَمنُوُط بالنَِّوط وهو بعض أسفاره شجرة َدف َواَء ذاةَ أنَواط 
َطةُ: ُجلة صغيرة فيها ثمر تعلق من البعير، وفي  -مصدر؛ ثم جمع ومنه قولهم ِلمزد الراكب الذي يَنُوطه: نَوط  والنَُّوُط والنَّو 

دي إلى النبي  ُط من تَع ضوض هجر أهداه  -صلى هللا عليه ويلم-الحديث أنه أه   "له" وفد عبد القيس.نَو 
لَِيِن"..... وأصله الُجلَّةُ....... إذا تلكأ في السير بصر..... واإللحاح على البعير، وأنشد ابن ُط": العالوة بين "العد   دريد:  "والنَّو 

ـبُـوبِ  فَعَلَّق َط أبا َمح    الغّّضا ليس بذي تَذنُوبِ  إنَّ   النَّو 

َطةُ: البئر بين  الجبلين. وقال أبو عمر: النّو 
َطةُ: الَحوَصلةُ، قال النابغة الذبياني يصف القََطاةَ:   والنَّو 

بَِرةً َسـّكـاُء ُمـق ـبـلَةً  َحذّاءُ  َطةُ َعَجبُ  للماءِ   ُمد  ِر منها نَو    في النَّح 

َطةُ  ً -والنَّو  َطةُ: ُغدَّة  تصيب ا-أيضا ِر البعير وأرفاغه، وقال ابن دريد: النَّو  لبعير في بطنه فال أن تقتله، يقال: نِي َط : َوَرم  في نَح 
 البعير: إذا أصابه ذلك.

َطةُ  ً -والنَّو   الِحق ُد، قال عمرو بن أحمر الباهلي:  -أيضا

تَـِكـنَّة وما َطة  ُمس    أيُّ ما قاَرفُت أسقى ِسقائيا وال  ِعل ُمنا ما نَو 

ف ُت". وقوله: أسقى ِسقائيا: أي أوعى جوفي هذا الّداء الذي يقول: وما ادري أي ذنوبي فعل بي هذا. ويروى: "وال أي من قارَ 
 أجده.

 والنَّوءُط: ما بين العجز والمتن.
ُط.  واألن َواُط: ما ُعلق على البعير إذا أوقَِر. وكل ُعلق من شيء  فهو نَو 

َطة  من صلح، كما يقال: ِعيص  من ِسدر  وايكة  من أثل  وفرش  من ُعرفُط  ووهط م ن ُعشر وغال من سلم وسليل من ويقال: نَو 
 َسمر  وقصيمة من َغَضاً ومن رمث وصريمة من غضا ومن سلم وحرجة من شجر.

ُط: المكان فيه شجر في وسطه وطرفاه ال شجر فيهما؛ وهو مرتفع في السيل، يقال: أصابنا مطر وإنا  وقال ابن األعرابي: النَّو 
َطةُ ليست  . وقال ابن ُشميل: النَّو   بواد ضخم وال بتلعة؛ هي بين ذلك.لَبِنَوطة 
 والتَّن َواُط: ما يتلعق من الهودج يزين به.

ط  بفالن.  ويقال: فالن منَّي َمنَاَط الثُريا: أي في البعد. وهذا الشيء َمنُو 
طاُت بالهمز، قال: ولذلك قابل بعضهم في اف عَلي واف عاَل واف عَلوا في ال وقوف: اف عَِلىء واف عاَل وقال الخليل: الَمّداُت الثالث َمنُو 



 واف عَلُوا، ولذلك يهمزون "ال" إذا وقفوا فيقولون: ال.
، قال حسان بن ثابت يهجو أبا سفيان   : -رضي هللا عنهما-ويقال: رجل َمنُُط بالقوم: أي ليس منهم، وقيل: َدِعيُّ

دُ نِي َط َخل َف الّراِكِب القَدَ  كما  َدِعيّاً نشي َط فـي آِل هـاشـم   وك نت   ُح الفَر 

ُت القربة ِبنياطها: أي علقتها من محمل ونحوه.  والنَّيَاُط: ما يعلق به الشيء، يقال: نُط 
 ونِيَاُط المفازة: بعد طريقها فكأنها نِي َطت  بمفازة  أخرى ال تكاد تنقطع، قال العجاج: 

ـَدة   يَاطِ  وبَـل  هولة    بَـِعـي ِدة الـنَـّ َو الخاطي مج    تَغتال َخط 

 والنَّيَاُط: كوكبان بينهما قلب العقرب.
والنَّيَاط: عرق ُعلق به القلب من الوترين فإذا قُطع مات صاحبه. ويقال لألرنب: الُمقطعة النَّيِاط والمقطعة األسحار والمقطعة 

َعدوها كأنها تُقطع السحور على التفاؤل؛ أي نِيَاُطها يقطع على هذا االسم. في ال....... من يكسر الطاء؛ أي سرعتها وشدة 
 نِياَطها، وقيل: تُقطع نِيَاَط الكالب من شدة عدوها.

ُط، ألنه من ناَط يَنُوُط، غير أن الياء تعاقب الواو في حروف كثيرة، ويجوز أن يقال  وكذلك النَّي ُط، قال أبو سعيد: القياس: النَّو 
.  أصله نَيطُّ؛ فخفف؛ كميت وهين ولين في ميت  وهين ولين 

أنه قال: لودَّ معاوية أنه ما بقى من بني  -رضي هللا عنه-ُرمي في نَي ِطه وطعن في جنازته: إذا مات، ومنه حديث علّي  ويقال:
 هاشم نافخ ضرمة  اال ُطعن في نَي ِطه.
 ويقال: رماه هللا بالنَّيِط: أي بالموت.

 ونِيَاُط القوس: ُمعلقها.
 بقطعه، قال العجاج يصف ثوراً طعن الكالب: والنّاءُط: عرق في الصلب ممتد بعالج المصفور 

َوفَ   كلَّ ِعانـد  نَـعُـورِ  وبَجَّ    ذي فَّواَرة  ثَوورِ  أج 

فُِور ؤالنّائَطةُ: الَحوَصلةُ. َب الطبيب نائَط الَمص   قَض 
 وقال ابن عباد النَّيََّطةُ: "البعير يرسله مع ناس  يمتارون" ليحمل له عليه.

، -على فعيل-نَيُط  وقال ابن األعرابي: بئر  : إذا حفرت فأتي الماء من جانب منها فسال الى قعرها ولم تعن من قعرها بشيء 
 وأنشد: 

تَقي ِدالؤها من نَيّطِ  ال َروط وال  تَس    بَِعيد  قَعُرها ُمخ 

 له عضيدة أن يحفر وقال أبو الهيثم: النَّيَُّط: العين في البئر قبل أن تصل إلى القعر، ومنه حديث الحجاج: أنه أمر رجالً 
فقال: ال واحد منهما ولكن نَيَّطاً بين  -بالشجي بئراً فحفرها؛ فقال: يا ُعضيدة أأخسفت أم أوشلت ?ويروى: أم  أعلمت

المائين، قال: وما يبلغ ماؤها؟ قال: وردت َعلَيَّ رفقة فيها خمسة وعشرون بعيراً؛ فرويت اإلبل ومن عليها، فقال الحجاج: 
إن اإلبل ُضمز  ُخنُس ما جشمت. قال الصغاني مؤلف هذا الكتاب: وسبب ذلك أن رفقةً ماتت من العطش  اإلبل حفرتها

بالشجي. فقال الحجاج: أني أظنهم قد دعوا هللا حين بلغهم الجهد؛ فاحفروا في مكانهم الذي ماتوا فيه لعل هللا يسقي الناس، 
 فقال رجل من جلسائه: قد قال الشاعر: 

لـوى وُعـنَـي َزة  له  تََراَءت     الشَِّجي ّممِا أحاَل على الوادي وبَي نَ   بَي َن الَـّ

، فأمر الحجاج رجالً له ُعضيدة أن يحفر في الشَّجي بئراً؛ فحفرها؛ فلما أن يََط حمل معه قربتين  ما تَراءت له إال وهو على ماء 
، فلما طلع قال له: يا عضيدة لقد تخط  يت بها ماء عذاباً أأخسفت. الحديث.من مائها إلى الحجاج بواسط 

ُطه: إذا "َعلَّقَه؛ أراد": أن الماء َو"َسط بين المائين": كأنه معلق  وقال بعضهم: إن كان الحرف على ما روي "فهو من" ناَطه يَنُو 
ِكيَّة" إذا استخرج ماؤه -بينهما. وإن كانت الرواية لكن نَبَطاً ? بالباء الموحدة  ا."فإنَّه" يقال "للرَّ

َطة  وتُنَوَّ  ُط والتُّنَويُط: طائر، قال األصمعي، سمي بذلك ألنه يُدلي خيوطها من شجرة  ثم يفرخ فيها، الواحدة: تَنَوُّ  َطة .والتَّنضوُّ
: هو طائر يركب عشه تركيباً بين عودين من أعواد الشجر فينسجه كقارورة الدهن  َزةُ" في قولهم: أصنع من تَنَوط  وقال "َحم 

 م واسع الداخل فيودعه بيضه فال يوصل إليه حتى تدخل اليد فيه إلى المعصم.ضيق الف
.  وقال أبو عمرو: أناَطِت اإلبل: أصابها َوَرم  في نحورها؛ مثل نِي َطت 

ط ت القربة تَن ِوي طاً: إذا أثقلتها لتدهنها.  وقال ابن عباد: نَوَّ
 وان تَاَط المكان: بَعَُد.

تَنَِطَك ناقتي: إذا دفعها إليه ليمتار له "عليها، فيقول" الرجل: أنا أن تَاُطها لك. وقال أبو عمرو: ان تَاَط من  قولهم: أني أريد أن أس 
 والتركيب يدل على تعليق شيء  بشيء إذا علقته به، وقد َشذَّ عن هذا التركيب قولهم: بئر نَيُّط .

 ?? 

 نهط



ُط: الطَّع ُن، يقال: نََهَطه بالرم  ح: إذا َطعَنَهُ به.ابن دريد: النَّه 
 ?? 

 وأط

 ابن عباد: الَوأَطةُ: من لُجج الماء.
تُهم: بمعنى واحد.  وُزرت القوم ووأط 

 والَوأُط: الهيج.
 والَوأَطةُ من األرض: الموضع المرتفع منها.

 ?? 

 وبط

اء: وَوبََط وَوِبط وَوبَُط  بُُط: أي ضعف.َوب طاً وُوبُطاً؛ والمستقبل يَِبُط ويَو   -بالحركات الثالث-الفرَّ  بَُط ويَو 
 والوابُِط: الجبان الضعيف، قال الُكميت يمدح أبان بن الوليد بن مالك: 

د  عليك اِحتَجارا ُسراَدق  أن قد َكَساك الـَولـيد ِليَهنئكَ    َمج 

ُ   فََواِرَس ال طـالـِبـي نَ  تَُراث ما  ان تِصارا وال وابِِطينَ  َوغ 

ن شئت على التفسير. قال الُكميت أيضاً يمدح الحكم بن الصَّلت بن القاسم بن محمد بن نصب "انتِصاراً" على المصدر؛ وإ
 الحكم بن أبي عقيل الثقفي؛ وكان على شرطة يوسف بن عمر بن محمد: 

لِ  بَِسع دِ   ِخن ِدَف استَث قَبَت ناراً تُحشُّها ومن   بن َزي د  َغي َر وابَِطِة األه 

 ميم، وكانت أم الحكم من بني سعد.يُريُد: سعد بن زيد مناة بن ت
 وقال آخر: 

ـَرابِ  أفَمنا َق الـضَّ طا فما  لهم ثَمَّ ُسـو  ُم القَوُم ِمنّا ُوبُو    َغَمَز القَو 

 ويقال: أردت حاجة فََوبَطني عنها فالن: أي حسبني.
تُهُ: أي َوَضعتهُ، وفي دعاء النبي  عد إذ َرفعتَني، يقال: َوبَطُت الرجل: إذا وضعت : اللهم ال تَِبطني ب-صلى هللا عليه وسلم-وَوبَط 

 من قدره.
 والِوبَاُط: الضَّعَفاء.

ته أو وضعت من قدره. ورجل وابِط: إذا كان خسيساً. ُت َحظَّ الرجل أبُِطهُ َوب طاً: إذا أخسس   وقال ابن دريد: َوبَط 
 وقال غيره: َوبََط باألرض: إذا لصق بها.

تهُ: أث    َخن تُه.وقال ابن عباد: أوبَط 
.  والتركيب يدل على ضعف 

 ?? 

 وخط

 َوَخَطه الشَّي ُب: أي خالََطه.
ُخوط .  وقال الليث: ُوِخَط فالن: أي شاب رأسه وهو َمو 

 وتقول: َوَخَط في السير بَِخُط: أي أسرع وكذلك َوَخَط الظليم ونحوه ووخَد: يراد بذلك سمعة الَخطو.
ُط النعال: َخف قُها. ومنه حديث أ : أنه خرج فأخذ ناحية البقيع -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنه-بي أمامة وَوخ 

فاتبعناه؛ فلما سمع صوت نعالنا خلفه وقف ثم قال: امضوا؛ وهو يشير بيده حتى مضينا كلنا؛ ثم أقبل يمشي خلفنا فالتفتنا بَم يا 
َط نعالكم خلفي فتخوفت أن يتداخلني شيء؛ فقدمتكم بين يدي ومشيت خلفكم،  رسول هللا صنعت ما صنعت، قال: أني سمعت َوخ 

فلما بلغ البقيع وقف على قبرين فقال: هذا قبر فالن لقد ضرب ضربةً تقطعت منها أوصاله؛ ثم وقف على اآلخر فقال مثل ذلك؛ 
رضي هللا -ديث معاذ بن جبل ثم قال: أما "هذا فكان يمشي" بالنميمة وأما هذا فكان ال يتنزه عن شيء  من البول يصيبه. وفي ح

َط نعالكم وذكر سؤال القبر وأن الميت إن كان من  -عنه أنه كان في جنازة فلما دفن الميت قال: ما أنتم ببارحين، حتى يسمع َوخ 
أهل الشك ضربه بمرصافة  كامطرقة الرتصافها واجتماعها والمرضافةُ من الرضف وهو الحجارة المحماة كأنه أراد مقمعة 

 ر.من نا
طاً. تُه بالسيف: أي تناولته من بعيد، تقول منه: ُوِخَط يوَخُط َوخ   وقال الليث: َوَخط 



ِط أنه الضرب بالسيف؛ وأراه أنه أراد أنه يتناوله بذباب السيف طعناً ال ضرباً.  قال األزثغهري: أسمع لغيج الليث الَوخ 
 وَوَخَط: َدَخَل، والِمي َخُط: الّداِخُل، وأنشد األصمعي: 

تَلِحق   َع التَّوالي ِميَخِطه مثس    َرج 

ِخُط "ِمث لُه".  والَمو 
ً -وأنشد  ُط: طعن يجوف وال ينفذ، قال رؤبة:  -أيضا نََشت في َموِخِطه والَوخ  َطةَ َكّي نَش   في هذه األرجوزة: َوخ 

بِ   َرُضوا بالذُّل واالي َهـاطِ  حتى  أعناقِهم القُسَّـاطِ  وضر 

َت األََسلِ  بالبِي ض      الَوّخاطِ تَح 

ِط وقال العجاج يصف ثوراً:    وقال أيضاً: بَِسلٍب ذي َسِلباٍت ُوخَّ

ذُهنَّ   َكرَّ ساِخـَط األسـَخـاطِ  ثُمتَ  ـبَةَ الـِخـالَطِ  يَُحو   َره 

ً   َطع ن  كالَحِريِق الّشاطـي بَِولقِ  طا   بِماض  في الُكلى َوّخاطِ  َوخ 

 وقال بعضهم: هو الطعن النافذ.
وج واِخط : إذا جاوز حد الفراريج وصار في حد الديوك.وقال ا  بن دريد: فَرُّ
 ?? 

 ورط

، قال رؤبة:  َطة  َطةُ: الهالك. ويقال للرجال إذا وقع في أمر  ال يقدر أن ينجو منه: قد وقع في َور   الَور 

راطِ  فأصبَحوا  َجَمعنا النّاَس بالِمل ـطـاطِ  نَحنُ  َطِة األو    في َور 

َطِة: أرض ُمطمئنة ال طريق فيها.وقال أبو عبي  د: أصل الَور 
َطةُ: أُهوية متصوبة تكون في الجبل يشق على من وقع بها الخروج منها، قال ُطفيل بن عوف الغنوي  وقال األصمعي: الَور 

 يصف اإلبل: 

َل تَحسُب أنه تََهاب ر  الطَّريق السَّه   بَلقعُ  ِوراط  وهو بَيداءُ  ُوُعو 

َطةُ: الوَ   َحل والرَدَغةُ تقع فيها الغنم فال تقدر على التخلص منها.ؤالَور 
طةُ: البئر. وقال أبو عمرو: هي الهلكة كما سبق ذكرها، وأنشد:   وقال ابن عباد: الَور 

طه تاُلقِ   تَأت يَوماً مثَل هذي الُخـّطـه   إن ِب نُمير  َور    من ضضر 

 وجمع الَوْرَطِة: ِوَراٌط، قال المتنحل الهذلي: 

ُسووأ نـي ك    الَخيِر في ُحَزن  ِوَراطِ  وبعضُ   الُحلَّةَ الشَّوكاَء ِخـد 

." " أي بعض الخير يخرج بعد "ُحُزونَة   ويروى: "وبعض القوم في حزن 
َطة. َرَط الرجل: ألقَاه في الَور   وأو 

َرَط إِبله في إبل  أخرى أو مكان ال ترى: غضيَّبها.  وأو 
َرَط الجرير في عنق البعير:   إذا جعل طرفه في حلقته ثم جذبه حتى يخنق البعير، قال: وأو 

َرطِ  حتى حَ   تََراها في الَجِريِر الُمو  َحةَ  ُسر   الت َهـبِـط الِقيَاد َسم 

َوَطها. َط اإلبل تورِري طاً: أي سترها وغيبها، مثل أو   وقال ابن األعرابي: َورَّ
َطة، مثل أوَرَطه.  ووضرَذَطهُ: أوقَعضه في الَور 

 شمر: استورط فالن في األمر: إذا ارتبك فيه فلم يسهل المخرج منه. وقال
َرَط فالن في حبالتي: نشب فيها.  وقال ابن عباد: استَو 

تُوِرَط على فالن: إذا تحير في الكالم.  قال: واس 
َط في األمر: وقََع فيه، قال إبراهيم بن علي بن محمد بن سلمة بن عامر بن هرمة:   وتَورَّ

بَت   َِ َمطِ  من  َغداةَ لقيتُها فَتَبـسـمـت َعجِ  شاِحب  فَقََد الموالَي أش 

ُب َجِدي لَهُ  أس وانَ  ت َشعُو  رط وَرمى  قد نَقَض  مان به على ُمتَوَّ   الزَّ

َرَط فيه. تَو  ط فالن في األمر: إذا ارتبك فيه فلم يسهل له المخرج منه؛ مثل اس   وقال شمر: تََورَّ
َطِت الغنم: وقعت في  الَورطِة؛ أي الَوثي. َوتَرَّ

رَط إبله في إبل  أخرى أو في والشام والعراق وواسطاً ودبقاً وهجراً وقباًء؛ مكان ال تُرى يغيبها فيه.  والُمَواَرَطةُ: أن يُو 



 : ال ِخالََط وال ِوَراَط، وقد ُكتَِب الحديث بتمامه في تركيب س ي ب.-صلى هللا عليه وسلم-وفي كتاب رسول هللا 
: الِوَراُط: الخديعة والغش وهو أن يجمع بين متفرق أو يفرق بين مجتمع. قال ابن األعرابي: هو أن يخبأها وقال أب و عبيد 
 ويفرقها.

 والتركيب يدل على البلية والوقوع فيما ال مخلص منه.
 ?? 

 وسط

ةً َوَسطاً( أي عدال : أعَدلُه. وقوله تعالى: )وكذلك َجعَل ناكم أمَّ  خياراً. الَوَسط من كل شيء 
-وهو يعلى بن سيابة  -رضي هللا عنه-وواِسَطةُ الُكور: مقدمه، وكذلك واسطه. وعن يعلى بن مرة بن وهب أبى المرازم الثقفي 

بصبي فقالت: أصابه بالء، قال: ناولينيه؛ فرفعتهايه؛ فجعله بينه وبين  -صلى هللا عليه وسلم-قال: أتت امرأة النبي  -وسيابة أمه
 ثم دعا له فَبََرأ. وقال طرفه بن العبد يصف ناقته: واسطة الرحل، 

ِر َرأُسها وإن  الَخـفَـي َددِ  بَِضب عَيها نََجاءَ  وعاَمت  ِشئُت سامي واِسَط الُكو 

 وقال أسامة الهذلي يصف متلفاً: 

  الَمَساِميِر في الَواِسطِ  ِصيَاح  َجـنَـاِدبـهُ ُركَّـداً  تَِصـيحُ 

 الذي في وسطها، وهو أجودها.وواسطة القالدة: الجوهر 
وواِسُط: بلد ُسمي بالقصر الذي بناه الحجاج بين الكوفة والبصرة، وهو مذكر مصروف، ألن أسماء البلدان الغالب عليها التأنيث 

ا البقعة وقُبَاًء؛ فإنها تذكر وتصرف، ويجوز أن تريد به وترك الصرف؛ أال ِمنًى والشام والعراق وواسطاً ودابقاً وفلجاً وهجراً 
 أو البلدة فال تصرفه، قال الفرزدق يرثي عمر بن عبد هللا بن معمر: 

  واِسط واأليَام ِمن  َهَجرا أيامُ   أيام ِصدق  قد بُلي َت بها ِمن هنَّ 

هكذا أنشد بعض من صنف في اللغة شاهداً على ترك الصرف في هجر، والرواية: "أيام فارس" ال غير، والبيت من أبيات 
 وأراد بالء عمر وصبره، ويوم هجر يوم أبي فديك  الخارجي. الكتاب،

وفي المثَل: تَغَافَل كأنك واسطي. قال المبرد: أصله أن الحجاج كان يتسخرهم في البناء فيربون وينامون وسط الغرباء في 
 المسجد فيجيء الشرطي فيقول يا واسطي؛ فمن رفع رأسه أخذه وحمله؛ فلذلك كانوا يتغافلون.

 بو حاتم: فأما واسط هذا البلد المعروف فمذكر ألنهم أرادوا بلداً واسطاً؛ فهو مصروف على كل حال.وقال أ
. : وواِسط : موضع  بنجد   قال ابن دريد 

ً -قال: وبالجزيرةِ   واسط ، وإياه عنى األخطُل بقولِه:  -أيضا

تَلُ  َعفَا   الُحريِن فالصبُر أجملُ  فَمجتََمعُ   واِسط  من آِل رضوى فَنَب 

 وواسُط: قرية  من قرى اليمن قُرَب زبِي َد.
حرسها ّللّا -وواسط : الجبُل الذي يقعُد عندهَ المساكيُن إذا ذهبَت إلى منًى: قال الحاِرُث بن ُمضاض  الُجرهمُي يتشوُق إلى مكةَ 

 لما أجالُهم عنها ُخزاعةُ:  -تعالى

َ  كأن  ر  بـمـكةَ سـامـرُ ولم يسمُ  أنيس    لم يكن بين الَحُجوِن إلى الصفـا

  السر من وادي األراكِة حاضرُ  إلى  يتربـع  واِسـطـاً وجـنـوبـهُ  ولم

 وقال أبو عبيدةَ: ِمجدٌل: ِحصٌن لبني حنيفةَ يقال له واِسٌط، وأنشَد قوَل األعشى: 

َدل  شيَد بُنـيانـهُ  في   عنه ُظفُُر الطائرِ  يزلُ   ِمج 

 وواِسٌط: جبٌل لبني عامر، قال: 

ً أم  َحَرامُ  بتسليم  وأنت وكيفَ   نسلم  أو نَُزر أهَل واِسط   ا

ً -وواسط   .-أيضا  : من منازِل بني قُشير 
 وواسط : بين العُذيبِة والصفراء، قال ُكثير: 

  وأما واِسط  فَمقيمُ  فبانوا  فأما آل َعزةَ ُغدوةً  أجدوا

. وروي أن عبد المجيد بن أبي روا د  وقَف بأحمَد بن ميسرةَ على واِسط  في طريق منًى فقال: هذا هكذا هو في شرحِ شعِر ُكثير 
 واسط  الذي يقوُل فيه ُكثيُر َعزةَ: وأما واِسط  فمقيُم.

ً -وقال ابُن السكيِت  :  -أيضا  في قوِل ُكثير 



 أبكانـي لُبينةَ منزالً  فَلوى  َغِشي ُت لها ِببُرقَِة واِسط   فإذا

 لصفراِء كما تقدَم.واِسط  هذا: بيَن العُذيبِة وبين ا
 وواسُط الرقِة: قرية  غربي الفُراِت مقابلَةَ الرقِة.

، قال ذو الرمة:   وواِسط : موضع  في بالِد بني تميم 

 األباطحُ  ومجت  في الَكثيبِ  نِهاءً   استفاَض القنُع غربي واِسط   بحيثُ 

 ويروى: "بحيُث اَستَراَض".
ِن َمّر وو .وواسُط: قرية  متوسطة  بين بَط   ادي نخلةَ؛ ذاةُ نَخيل 

وواِسط: قرية  من قرى بَل َخ، ينسُب اليها بشيُر بن ميمون  الواسطُي من ُشيُوخِ أبي رجاء  قُتيبةَ بن سعيد بن جميل بن طريف  
 البغالني.

 وواسط: من قرى حلب قُرَب ِبزاغةَ.
قيساَء.  وواسِط: قرية  بالخابوِر قُرَب ِقر 

 ن أعماِل قبرةَ.وواِسُط: بُليدة  باألندلس م
 وقال ابُن الكلبي: كان بالقرِب من واسِط الحجاجِ موضع  يسمى واسَط القصِب، وهو الذي بناه الحجاُج أوالً قبل أن يبنَي واِسطاً.

ً -وواِسُط   : قرية  قُرَب ُمطير اباذ.-أيضا
ية  بنهِر الملِك.  وواِسط: قر 

 وواسُط: قرية  شرقي دجلة الموصِل.
ً -وواِسُط   : من قرى دجيل.-أيضا

.  والواِسُط: الناُب بلغِة هذيل 
 ووسطت القوَم آِسطهُم وسطاً وِسطةً: أي توسطهُم، قال: 

ُت مالكاً وحنظال وقد  المَجل َجال والعددَ  ُصيابها  وَسط 

 لف، كما امرؤ القيِس.أراد: وحنظلةَ، فلما وقَف جعَل الهاَء ألفاً؛ النه ليس بينهما إال الهةُ وقد ذهبت عند الوقِف؛ فأشبهِت األ

  ُشطب  عضب  كمشيِة قسورا بذي  بن درماَء الهماَم إذا غـدا وعمرو

 أراد: قَسورةَ، ولو جعلهَ اسماً محذوفاً منه الهاُء ألجراه.
ثماَن بن واسمهُ عبد ّللّا بن عمر بن عمرو بن ع -وفاُلن  وسيط  في قومِه: إذا كان أوسطهُم نسباً وأرفعهُم محالً، قال العرجُي 

 : -عفاَن؛ رضي ّللّا عن عثمان

 كريهة  وسداِد ثغـرِ  ليومِ   وأي فتًى أضاعوا أضاعوني

  شرعت  أِسنتها بنحري وقد  ِعنَد معترك المنـايا وصبر  

 لَِّل مظلمتي وصبـري فيا  في الجوامع كـل يوم   أجررُ 

ً  كأني   تَُك نُسبتي في آِل عمرو ولم  لم أكن  فيهم وِسـيطـا

 لوسيُط: المتوسُط بين القوم.وا
 والوُسوُط: بيت  من بيوِت الشعِر أكبُر من المظلِة وأصغُر من الخباِء.

 ويقال: الوسوُط من النوِق: مثُل الطفُوِف تمأل اإلناَء.
 ويُقال: ناقة  وُسوط  وإبل  وُسوط : هي التي تحمُل على رؤوسها وظهورها؛ صعاب  ال تعقُل وال تُقيُد.

، قال األعلُم الُهذلُي: -ثاُل حمدانم-ووسطاُن   : موضع 

 ولم أبذل قتـالـي غداتَئذ    لهم بذي وسطاَن شدي بَذلتُ 

، ويروى:" بذي شوطاَن".  أي: خرجُت أعدُو ولم أقاتل 
: من داراِت العََرب.  ودارةُ وَسط 

 ووَسط : جبل  على أربعِة اميال من َضريةَ، قال: 

  لدى وَسط  طعاما ِليرزقني  ّللّا إذ َشقيت  ِعيالي َدعوتُ 

 التؤامـا الماَء والحب ثمجُ   ضِريةَ خيَر أرض   فأعطاني

 وقد تُسكُن منه السيُن.
َط القوِم  . وجلسُت وَسَط الداِر ?بالتحريك-بالتسكين-ويقال: جلسُت وس  ؛ ألنه اسم . وكُل موضع  صلَح فيه بين فهو -؛ ألنه ظرف 

: الفرُق بين الوسِط والَوَسِط: أن ما كان يبيُن بين -بالتحريك-فيه بين فهو وَسط  ، وإن لم يصلح  -بالتسكين-وس ط   . وقال ثعلب 
ط  بالتسكين، وما كان ُمصمتاً ال يبيُن جزء  فهو وَسط  بالتحريك  -مثَل الحلقِة من الناس والسبحة والعقدِ -جزء   مثل َوَسِط -فهو وس 

 بن شداد  العبسُي: ، قال عنترةُ -الداِر والراحِة والبُقعةِ 



  الدياِر تََسُف َحب الِخمخمِ  ِوسطَ   راعني إال حمولةُ أهـلـهـا ما

 ويروى:" وسَط الركاب".
، وأنشد الكسائُي في نوادره:   وقد تُسكُن السيُن من الَوَسِط، وليس بجبيد 

 وقلـُت لـهـم فـدايا الئنة    ِلبني خالَوةَ َعمر أمـي فِدىً 

 عاقديَن لـهـم ِلـوايا ِكنانةُ   ـل أوب  أقبلت  مـن ك َعشيةَ 

  الداِر َضرباً واحتمايا فتوسطَ   يا آَل أشجَع يوُم هـيج :فقالوا

 والوسطى من األصابع: معروفة .
والصالةُ الوسطى في قوله تعالى: )حافظوا على الصلواِت والصالةِ الُوسطى( قيل: هي الفجُر، وقيل: الظهُر، وقيل: العصُر، 

رضي ّللّا -يوَم األحزاِب لعُمَر  -صلى ّللّا عليه وسلم-غرُب، وقيل: الِعشاُء. والصحيُح أنه صالة العصر، لقوِل النبي وقيل: الم
 : شغلونا عن الصالةِ الُوسطى صالةِ العصِر؛ َمأل ّللّاُ بيوتهم وقبورهم ناراً.-عنه

 وقال ابُن عباد: ُموِسُط البيِت: ما كان في وَسطِه خاصةً.
وعمرو بن ميمون  وقتادةُ وزيُد بن علي وابن ابي ليلى وابُن  -رضي ّللّا عنه-يُط: أن تجعل الشيء في الوسط وقرأ علي والتوسِ 

 أبي عبلةَ وأبو حيوةَ وأبو إبراهيِم: )فََوسَّطَن به جمعا( بالتشديد.
ً -والتوسيُط   : قطُع الشيِء نصفيِن.-أيضا

 والتوسُط بين الناس: من الَوَساطِة.
 : أخذَ الَوَسَط بين الجيِد والرديِء، قال إبراهيم بن علي بن محمد بن سلمةَ بن عامر بن هرمةَ يصُف سخاءة: وتوسطَ 

  ُعوذها وأعتم وال تتوسطِ  من  بحبلَك حيُث ناَل بأخِذهِ  واقذف  

 والتركيُب يدُل على العدِل والنصِف.
 ?? 

 وطط

. قال أبو ُعبيدة : الَوطواُط في حديِث عطاِء بن أبي رباحِ أنه قال: في الوطواطِ  : الخفاُش، -هاُهنا- يصيبهُ المحرُم ثُلثا درهم 
أنها قالت: لما أحرَق بيُت  -رضي ّللّا عنها-ويقاُل: إنه الُخطاُف، قال: وهذا أشبهُ القوليِن عندي بالصواب؛ لحديِث عائشةَ 

 بأجنحتها. قال: فهذه هي الخطاِطيُف.المقدِس كانت األوزاغُ تنفخه بأفواهها وكانِت الوطاِوُط تُطفئهُ 
وقد يقال للرجِل الضعيِف الَوطواُط، وال أراهُ ُسمي بذلك إال تشبيهاً بالطائِر، انشَد غيرهُ في أن الَوطواَط الرجُل الضعيُف قوَل 

 رؤبةَ: 

 الـِمـالطِ  أجأى ِمق ذفِ  بِرجمِ   إذا انشقت َعَصا الَوطواطِ  أرمي

 وقول العجاج: 

  تغتاُل خطو الخاطي مجُهولة    ـعـيدةِ الـنـياطِ ب وبـلـدة  

 صيراَن المها األخالطِ  كأن  بـسـعَِة الـبَـَسـاطِ  وبسطهُ 

 أحبوش  من األنبـاطِ  أخالطُ   من عاطـف  وعـاطِ  بِرملها

   الَوطـواطِ  حيَن هيبةِ  َعلَوتُ 

 وقوَل ُحميٍد األرقَِط يمدُح الحجاَج 

  تزُل قدما الَوطواطِ  حينَ   ِعنَد الفزعِ الِفالطِ  أشجعُ 

 وأما قولهم: أبصُر في الليل من الَوطواط، فهو الُخفاُش.

وقال اللحياني: يقال للرجِل الصياحِ: وطواط ، قال: وزعموا أنه الذي يُقارُب كالمه كأن صوتهَ َصوُت الَخطاطيِف. والمرأةُ: 
 وطواطة .

 والَوُط: صريُر المحمِل، وصوُت الَوطواِط.
.والَوط  واطُي: الضعيُف، ويقال: الكثيُر الكالم، قاله َشمر 

 جمُع الَوطاِوط. -بضمتينِ -وقال ابُن األعرابي: الُوُطُط 
 والُوُطُط: الضعفى العُقُوِل واألبدان.

َوُطوا: أي ضعفوا؛ ويقال: َكثَُر كالمهم، وأنشد ُشمر  للفرزدق. َوَطةُ: الضعُف، وقد َوط   والَوط 



 بـزازِ  وكاَن الِعُز أمـرَ  ضعافُ   اَق ووطواَط الكرهَ الشعُب الشق إذا

 وقال ابُن عباد: تََوطُوُط الصبي: ُضغاؤه.
 ?? 

 وعط

 : الورُد األحمُر؛ وقيل: األصفُر، وأنشد: -بالكسرِ -الخارزنجي: الِوَعاُط 

  مجلس  ُزيَن بالوعاطِ  في

 ?? 

 وقط

 وقطه: إذا ضربه حتى أثقلهَ، قال رؤبةُ: 

  ة األوقاطِ الكذى وحقو فيه

: أنه كان إذا نزَل عليه الوحي ُوقَِط في رأسِه واربد وجههُ ووجد -صلى ّللّا عليه وسلم-فهو وقيط  وموقوط ، وفي حديث النبي 
 برداً في أسنانِه.
كاَن مباشرةِ ، وهو كقولك: ضرب فالن  في رأسه وصدعَ في رأسه: تُسنُد الفعَل إليه ثم تذكُر م-بالظاِء الُمعجمة-ويروى: ُوِقَظ 

 الفعِل ومالقاتِه ُمدخالً عليه الحرف الذي هو للوعاِء.
 وقيل: الوقيُط: الذي طار نومهُ فأسى متكسراً ثقالً، قال األسوُد بن يعفُر النهشلُي: 

 إذا نام الخلي وقـيطـا يبيتُ   وكلـنـا بـذكـرة وائل   حيانَ 

 عبيطـا عُ بل ثوبيه النجي وقد  لك أمي يوَم تُضرب  وائالً  فدىً 

.  حياُن: أخو وائل 
 وقيل: معنى الحديِث: وضع رأسه.

قُع والوقِي ُط والَوق ُط: حفرة  في غلظ  من األرِض أو جبل  يجتمُع فيها ماُء المطر، والجمُع: وقاط . وقال الليُث ألوق ُط: موضع  يستن
ِذ، األ أن الَوق َط أوسُع، والجميُع:  فيه الماء تتخذُ منه ِحياض  تمسُك الماَء إذا مر بها، فاسُم ذلك الموضع أجمَع: َوق ط ، وهو كالوج 

 الِوق طاُن والوجذاُن، قال رؤبةُ: 

َ  وكان  الِوقطاَن والمآجال وأخلفَ   َمعَاِبال لداغُ السفا

: و...زهُ اإلضاُء وكُل َوق ط  وقفر  كان يدخُر ادخ -ارا ويجمَع وحرَق الصيُف إجاجاً شاعال وقال الشماُخ يصُف حماَر وحش 
 ً  على الِوقاِط. قال: ولُغة  تميم في جمعِه: اإلقاُط، يصيروَن كل واو  تجيء في مثِل هذا ألفاً. -أيضا

 يراُد به المفعوُل، ويقاُل الَوقي ط: المثقُل ضرباً أو ُحزناً. -على حذِو فَعيل  -قال: والوقيُط 
: يوم قتل فيه الحكُم بن خيثمةَ بن الحرِث بن نهيك  النهشلي وأسر -يعلى فعيل بفتح الفاء عن أبي أحمد العسكر-ويوُم الَوقيِط 

 ، قال: -والمأموُم بن شيبانَ -فيه عثجُل بن المأموِم 

  العُلى أي اقتسارِ  ومأمومَ   بالَوقيِط قد اقتسرنا وَعث َجلَ 

، قال: وليس لبني مجاشع : ماء  لبني مجاِشع  بأعلى بالِد تميم  إلى بالدِ -تصغيُر وقط  -وقال السكري: الوقيُط   بني عامر 
 :  بالباديِة إال زروُد والوقيُط، قال جرير 

  صبرت  لسوءتكم  زرودُ  كما  بصابر  لَـُكـُم وقـيط   فَلَيس

 والَوق ُط: سفاُد الديِك أثناه.
 ا وقعَت به.ووقََطني اللبُن. أثقلني ويقال: أصابتنا السماُء فوقََط الصخُر توقيطاً: أي صار فيه وق ًط كأنه
. : قد استوقََط مكاُن كذا مما دعسه الناُس والدواُب: أي صاَر فيه ُمستنقع   وقال أبو عمرو 

.  والتركيُب يدُل على وقعِ شيء  بشيء 
 ?? 

 ومط

طةُ: الصرعةُ من التعب.  ابُن األعرابي: الوم 
 ?? 



 وهط

ُط: الكسُر، يقال: وَهَطه يهطهُ وهطاً.  الَوه 
ُط  ً -والوَهه  ُء. :-أيضا  الِوط 

: وهطه بالرمحِ: إذا طعنه به.  وقال ابُن دريد 
،كما يقال  وقال األصمعُي: يُقال لما اطمأن من األرض: وهطة ، وهي لُغة  في وهدة ، والجمُع: وهط  ووهاط ، يُقال: وهط  من عشر 

.  ِعيص  من سدر 
 تمامه في تركيِب دف أن قال الراعي: وفي الحديث: على أن لهم فِراعها ووهاطها وعزازها، وقد ُكتَب الحديُث ب

 مل حوباً فقلَن متالـعـا تجاوزنَ   خليلي هل ترى من ظعائن   تبصر  

ً   أرماماً ِشـمـاالً وتـارةً  جواعلَ   الدوافعـا فقطعَن الِوهاطَ  يمينا

ُط: مال  كان لعمرو بن العاص  كرماً يعرُش على ألِف ألِف  بالطائِف على ثالثِة أميال  من وج؛ وكان -رضي ّللّا عنه -والَوه 
.  خشبة ، شرى كل خشبة  درهم 
: الوهُط: الُهزاُل.  وقال ابُن عباد 

 والوهُط: الجماعةُ.
 واألوهاُط: الخصوماُت والصياُح، قال رؤبةُ: 

هاطِ  إذا ُط باألو    تالقى الَوه 

 هذه.ويروى: "ذُو األوهاِط". أي: إذا اجتمعت  جماعات  للقتاِل فاختلَط أهُل هذه ب
 ووَهَط يهُط: أي ضعَف ووهَن.

 وقال الليُث: يقال: رمى طائراً فأوهطهَ وأوَهَط جناحه؛ قال رؤبةُ: 

  جهالً يستكن  أو يوهطِ  بالحلمِ   نائِل ّللّا ومن لم يخـلـطِ  من

 وقال أيضاً في هذه األرجوزِة: 

  على بغيِ العدو الُمشططِ  يبأى  في العز الذي لـم يُوَهـطِ  وأنا

تِط" ولم يُرَو.قي  ل: أراد الُمشتط فَخفََف الطاَء، فان صح هذا فالروايةُ:" الُمش 
 وأنشَد أبو عمرو: يمر أخفافاً يهطَن الجندال وقال أبو ُعبيد  االيهاُط: أن تصرعهَ َصرعةً ال يقوُم منها.

: أوهطهَ: إذا َضَربهَ ولم يأِت عليه.  وقال ابُن فارس 
 الرجُل وأوهطتهُ: إذا أوقعتهَ فيما يكرهُ. وقال عرام  السلمُي: أورطتُ 
 وقال غيرهُ: أوهطهَ: أثَخنهَ.

 وقال ابُن عباد: توهَط الفرُس في الطيِن: غاَب فيه.
 وتََوهَط الِفراَش: امتهدهَ.

 ?? 

 هبط

-( بضم الباء. قال لبيد لُغة . وقرأ األعمُش: )وإن منها لما يهبُُط من خشيِة ّللاّ  -بالضم -َهبََط يَهبط ُهبوطاً: نزَل، ويهبُط 
  -رضي ّللّا عنه:

ـصـيُرُهـمُ  كلُ  َِ  وإن أكثروا من العـددِ  قل  بني ُحرة  َم

ً   يغبطوا يهبطوا وإن أمروا إن  والكندِ  يصيروا للهلكِ  يوما

 وقال أسامةُ الُهذلي: 

  شحِم أثباجها الهابِطِ  ومن  أينها بعد إبـدانـهـا من

 الهابط: المنحُط.
 هبطه هبطاً: أي أنزلهَ، قال: وَهبََطه ي

  البيُوِت قوطهُ العاُلبطا على  راعني إال َجناح  هاِبطـا ما

 فََهبََط: الِزم  ومتعد: إال أن مصدر الالزم: الُهبُوُط، ومصدَر المتعدي: الهب ُط.
 وفي الحديث في الدعاء: اللهم غبطاً ال هبطاً.



.أي نسألك الغبطةَ ونعوذُ بك من أن نهبط من حا  لنا إلى حاِل َسفال 
 وَهبََط ثمُن السلعِة: أي نقَص، هبوطاً، وهبطهَ ّللّا هبطاً.

 وقولهم: هبَط المرُض لحمهَ: أي هزلهَ، فهو َهبِي ُط ومهبُوط ، قال عبيُد بن األبرِص: 

  وحِش أورال  هبيط  ُمفردُ  من  أقتادي تضمَن نسعـهـا وكأن

 مراً.قال الفراُء: أراَد بالهبيِط ثوراً ضا
 وقال ابن عباد: هبطهَ هبطاَ: ضربه.
 والهب طةُ: ما اطمأن من األرض.

 : الحدوُر.-بفتح الهاء-والَهبوُط 
 وَهبََط الرجُل بلَد كذا ومن بلد كذا، وهبطتهُ أنا، قال ّللّا تعالى: )اهبطوا مصراً(، قال أبو النجم: 

  والشمُس لم تَرجلِ  فََهبَطت  

.  أي لم ترتفع 
 ملك  من ملوِك الروم. والهيباُط:

 : -صلى ّللّا عليه وسلم-للنبي  -رضي ّللّا عنه-وقوُل العباِس بن عبِد المطلِب 

  وال ُمضغة  وال َعلَقُ  أنت  َهبَطَت البالَد ال بََشـر   ثم

 إلى الدنيا ُكنَت في صلبه غير بالغ  هذه األحواَل. -صلواُت ّللّا عليه-أراد: لما اهبَط ّللّا آدَم 
 .-بضم الباء-أ أيوُب السختياني: "هو خير  اهبُطوا ِمصراً" وقر

 الذي أنشدته في أوِل هذا التركيب وهو: إن يغبطوا. -رضي ّللّا عنه-وقال الفراُء: الهبُط: الذُل، وأنشد قول لبيد  
. وهو من أبنيِة كتاِب سيبويه.-بثالِث كسرات-وتهبُط   : أرض 

:طائر  أغبُر بعظِم فروجِ يعلُق رجليِه ويصوُب -التاُء مكسورة  والباُء مكسورة  مشددة  -تهبُط وقال أبو حاتم  في كتاِب الطيِر ال
 رأسه ثم يصوُت بصوت  كأنه يقوُل: أنا أموُت أنا أموُت، شبهوا صوته بذا الكالم.

 وانهبط: انحط.
 والتركيُب يدُل على االنحداِر.

 ?? 

 هرط

 فيه وتنقصه.َهَرَط في عرضه يهرُط هرطاً: أي َطعََن 
ُق العنيفُ  ُق. ويقاُل: بل الهرُت في الشدقيِن، والهرُط في األشياء: الَمز   .وقال الليُث: الَهرُط لُغة  في الهرِد، وكالُهما: الَمز 

ِرُت في كالمِه: إذا سفسَف وخلَط.  قال: واإلنساُن يَه 
: الهرُط: أكلك الطعاَم وال تشبُع.  وقال ابُن عباد 

 : ، والجمُع: أهرُط وُهُروط .-بالكسر-ناقَة  ِهرط  وقال ابن دريد   : ُمسنة  ماجة ، وهي التي يخرُج الماُء من فيها لكبرها إذا شربت 
ط   . وقال الليُث: نعجة  ِهرطة : وهي المهزولةُ التي ال ينتفُع -مثاُل قرية  وقرب  -وقال غيرهُ: الهرطةُ: النجعةُ الكبيرةُ، والجمُع: ِهر 

 بلحمها غثوثةً.
ط   ط   -بالفتح عن الفراء-ويُقال لذلك اللحِم: َهر   قال: وهو الذي يتفتُت إذا ُطبَخ. -بالكسر عن ابن األعرابي-وِهر 

: الهرطةُ من الرجال: األحمُق الجباُن الضعيُف.  وقال ابُن ُشميل 
: الَهي َرُط   : الرخُو.-مثاُل صقيلِ -وقال ابُن دريد 

َمَط فالن  عرض فالِن: في تركيب ه ر م ط على ما ذكروه في  -إن شاء ّللّا تعالى-إذا وقَع فيه، وسنعيُد ذكره  قال: وَهر 
 الرباعي، والميُم عندي زائدة ، ألنه يُقال: َهَرَط ِعرضه وَهَرَدهُ.

 : إذا استرخى لحمه.-بالكسر-وقال ابُن األعرابي: َهِرَط الرجُل 
 ِس، والجمُع: ِهَرط .وقال ابُن عباد: الهرُط: الكثيُر من الماِل والنا

 وتََهارَط الرُجال"ِن: تََشاتَما.
 والتركيُب يدُل على اختصام  وتشاتِم.

 ?? 

 هرمط

: إذا وقَع فيه. وقد ذكرتهُ في التركيِب الذي قبَل هذا التركيب. َض فالن  َمَط فالن  ِعر   ابن دريد  واألزهري في الرباعي: َهر 
 ?? 



 هطط

 : الهلكي من الناِس.-ينِ بضمت-ابُن األعرابي: الُهُطُط 
 واألَهط: الجمُل الكثيُر المشيِ الصبوُر عليه، والناقةُ: َهطاُء.

َهَطةُ: صوتُها.  وقال ابُن عباد: الُهَطاِهُط: الفََرُس، والَهط 
، زعموا. َهَطةُ: هي السرعةُ في المشي أو ما أخذ فيه من عمل  : الَهط   وقال ابُن دريد 

 ?? 

 هقط

. الخارزنجي: يقال في  َزجِر الفرس: ِهِقط 
 : لُغة  يمانية .-بالتحريك-قال: والَهقَُط 

ُق  : الطه  : وهو سرعةُ المشيِ زعموا، والهقُط أيضاً. قال: وأحسُب أن قولهم للفرس إذا استعجلوه -لُغة  يمانية  -وقال ابُن دريد 
 ِهقَط من هذا، وانشد: 

  أن فارساً منحطُ  أيقنتُ   َسِمع ُت قولهم  ِهقَطُ  لما

 ?? 

 هلط

 ابُن األعرابي: الهاِلُط: المسترخي البطِن.
 والهاِلُط: الزرعُ الملتُف.

 وفي النوادِر: َهل طة  من خبر  ولهطة : أي الخبُر الذي تسمعهُ ولم تُصدقه ولم تكذبهُ.
 ?? 

 هلمط

: َهل َمَط الشيء: إذا أخذه أو جمعهَ، وفي بعض نسخِ الجمهرةِ: َهل َمَط، والص  واُب عندي تقديُم الالم على الميم.ابن دريد 
 ?? 

 همط

ُط: الظلُم والخبُط، يقال: َهَمَط الناس يهمطهم  : إذا ظلمهم حقهم. وفي حديث إبراهيم النخعي: انه قال: كان العماُل -بالكسر-الَهم 
 -ى الطعام أجيبوا. وعنه يهمطون ثم يدعوَن فيجابون: أي كانوا مع ظلمهم وأخذهم األمواَل من غير جهتها وحقها إذا دعوا إل

 ً أنه ُسئَل عن العُماِل ينهضوَن إلى القرى فيهمطوَن أهلها، فإذا رِجعوا إلى أهاليهم أهذوا لجيِرانهم ودعوهُم إلى طعاِمهم،  -أيضا
 فقال النخعي: لك المهنأ وعليهم الوزُر.

إذا هو َدَعا وأكِل طعامِه، وقولهُ: لك المهنأُ وعليه في إجابِة دعوةَ صاحِب الربى  -رضي ّللّا عنه-ومثلُه ترخيُص ابِن مسعود  
 الوزُر.
ُط  ً -والَهم  . -أيضا  األخذُ بغيِر تقدير 
 : َهَمَط: إذا لم يُباِل ما قاَل وما أكَل.-أيضاً -ويقُال 

تََمَطهُ: إذا أخذه من صاحبِه على سبيِل الغلبِة والجور.  وَهَمَط الماَل واه 
: إذا   تنقََصهُ وَشتََمه.واهتََمَط ِعرَض فالن 

. َمَرةُ في الظلم واألخذُ بغير تثبت   والتَهُمُط: الغَش 
 ?? 

 هملط

لََط الشيَء: إذا أخذخ أو جمعهَ. وفي بعض نسِخ الجمهرةِ: َهل َمَط، وقد تقدم. : َهم   ابُن دريد 
 ?? 

 هنزط



 : من الثغوِر الروميِة.-مثاُل قِن دي ل-ِهن ِزي ُط 
 ?? 

 هوط

: إذا أمرته بالذهاِب والمجيِء.ابُن األعرابي: يُ   قاُل للرجِل: ُهط  ُهط 
 والهائُط: الذاهُب.

 ?? 

 هيط

في الفراُء: تَهايَط القوُم: إذا اجتمعوا وأصلحوا أمرهم بينهم، وهو ِخالُف التمايُِط. وقد ذكرُت اختالفهم في معنى الهياِط والِمياِط 
 تركيِب م ي ط.

 قال الُمتنخُل الُهذلي يصُف ماًء: 

  ركب  أميَم ذوي ِهياطِ  وغى  وغى الَخموِش بجانبـيهِ  كأن

 ويروى: "ِزيَاِط"، ويُروى: "لَغى الَخُموِش".
 ?? 

 يعط

  : زجر  للذئِب، قال: -مثاُل قََطامِ -يَعَاِط 

  كاألقداحِ الِمراطِ  ذُؤالة    على آِل أبي ِرياطِ  ُصب

 يهفو إذا قيل له: يَعَاِط.
 ل، قال ابو الِمقدام جساُس بن قُطيب : وقد يُقاُل في زجِر اإلب

  على ُملحب  أطاطِ  باتت    ُمقورةِ األلـياطِ  وقُلُص  

    إذا قُلَت لها: يَعَاطِ  تنجوُ 

 وقال رؤبة: 

 نَضاخ  من اآلبـاطِ  والماءُ   يُعنيهـن بـاالب ـعَـاطِ  ناج  

 َرَهج  كُشقَِق الـرياطِ  في  استزادُوُهن بـالـسـياطِ  إذا

  أماَم الخيِل والتباطي َمع جي  قد صاُحوا بها يَعَـاطِ و أربى

 وقال السكرُي في قوِل الُمتنخُل في قوِل المتنخُل الُهذلي: 

  قاَل الرقيُب: أال يَعَاطِ  إذا  ثُم قد َعلُموا َمكانـي فهذا

ند الِقتاِل: عاِط عاِط. وقال الُجمحي: يَعَاِط: كان الرُجُل إذا رأى جيشاً قال: يَعَاِط، يُنذُر أهلهُ. وقال ابُن حبيَب: هو كقولَك ع
. . وقال غيرهُم: يَعَاِط أي احملوا، ويعاِط: إعراء   استغاثَة  وزجر 

، الستثقاِل الكسرةِ على أخِت الكسرة، فأنهُ ليس في كالم العََرَب اسم أولها -بكسر الياء -وبعُض العََرَب يقوُل: يِعَاط ؛ وهو قبيح 
.ياء  مكسورة ، اال   يسار  لليِد وهالُل بن يساف 

ِر الخيِل إذا أُرسلت  عند السباِق: يَعَاِط.  وقال ابُن عباد: يُقاُل في زجِر االبِل: يا َعاِط، وفي َزج 
 لُغة  ثالثة . -بضم الياء-وقال غيرهُ: يُعَاِط 

ُت به تيعيُطاً وياَعطُت به: إذا قُلَت له: يَعَاِط. ُت بالذئِب ويَعط   وأيعَط 
اِب الفاخِر. وهلل الحمُد والمنةُ. نجَز على يِد مؤلفه الملتجئ إلى َحَرِم ّللّا تعالى الحسِن بن محمد "بن" الحسن الصغاني. كتبه واللب

وهو ُمحصر  عن اإللمام ببيِت ّللّا الحراِم وتعظيِم المشاعِر العظام، وهو يسأُل ّللّا تعالى فكه وإطالقهَ، وتيسيره..... 
 لفراغُ منه لليلتين َخلَتا من جمادى اآلخرةِ من شهور سنة....، والصالةُ على سيدنا محمد  وآلِه وأصحابه.وانطالقه،..... ا

 أبغ



: عين أُضيفت إلى أُبَاَغ، والضم أشهر. ومنه يوم عين أُبَاغَ: يوم من أيام العرب -بالحركات الثالثة-عين أباغَ وإباغَ وأُبَاغَ 
 اء الماء، وهي بين الكوفة والرقة، قالت امرأة من بني شيبان: قُتل فيه المنذر بن المنذر بن م

نا الَمنـايا بِعَي نِ    قَِسي ُمها َخي َر القَِسي مِ  فَكانَ   أبَاغَ قاَسم 

 وقال األخطل يصف ناقة: 

د  من أُبَاغَ وَشفَّهـا أَجدَّت   بِ  َهواِجرُ   ِلِور  َن لها ُشه    أيّام َوقَد 

 أرغ

َغيَاُن: ناحية م  ن نواحي ني سابور.أر 

 ببغ

البَبَّغَاُء: هذا الطائر األخضر المعروف. ولقب شاعر أيضاً، وهو أبو الفََرج عبد الواحد بن نصر المخزومي، ولُقب بالببغاء 
 ِللُث غَة  في لسانه.

 بثغ

 : ظهور الدم في الجد، لغة في البَثَغِ بالعين المهملة.-بالتحريك-الليث: البَثَُغ 

 بدغ

ً -عَِذرة يَب دغ بََدغاً بَِدغ بال  : إذا تلطَّخ بها.-مثال تَعب يتعب تَعَبا
ِت على األرض، قال رؤبة:  ف باألس   وقال الليث: البََدغُ: التََّزحُّ

ال ِتِه لم يَبدغ لَو  قاُء ا تس    َدبُو 

 ويورى: "لم يَب َطغِ". قال: َدبُوقاؤه: ما قذف به من جوفه، والدَّبُوقاء: الدَّبُق.
ِتِه" على هذا. يقول: لوال أنه َسلَح لم يَتَلطَّخ به.قال: وي قاء اس   قال: بَِدغ الرجل في ُخرئه: إذا تلطخ به، ويدل قوله: "َدبُو 

 وقال غيره: ويقال أيضاً: بَِدغ بالشر: إذا تَلَطخ به.
 ويقال: بنو فالن بَِدغون: إذا كانوا ِسمانا حسنة ألوانه.

َرة. وفي النسخ المقروءة الُمصححة  - عنهرضي هللا-وقيس بن عاصم الِمن قَري  كان يسمى بَِدغا في الجاهلية، ألنه َغَدر غد 
 .-بكر الباء وسكون الذال-المضبوطة من الجمهرة: الِبد غ 

غُ  خ بالعَ -ِبَوزن َكتِف-: َكس ر الجوز واللوز. والبَِدغ -بالفتح-وقال أبو أسامة ُجنادة بن محمد األزدي البَد  غ : الُمتلَّطِ -ذرة. والبِد 
لح في ثيابه، وقد بََدغ بََداغة فهو ِبد غ -بوزن ِذمر ر-: الذي يس  -. قال: وكذلك كل ما جاء على فِع ل -مثال َذُمر ذََمارة فهو ِذم 

 من النعوت. -بكسر الفاء وإسكان العين
 وقال ابن دريد: األب َدغ أحِسبُه موِضعاً.
 َطغه: إذا أعانه على حمله لينهض به.وقال ابن األعرابي: أب َدغ زيد عمراً وأب  

وقال ابن فارس: الباء والدال والغين ليست فيه كلمة أصلية، ألن الدال في أحد أصولها ُمبدلة من طاء وهو قولهم: بَِدغ الرجل:  
غ من الرجال، وهذا إنما هو في األصل طاء. قال: وبقيَت كلمتان مشكوك فيهما: إحداه ما قولهم: البََدغُ: إذا تلطخ بالشر: وهو بِد 

 التزحف على األرض، واألخرى قولهم: إن بني فالن لَبَِدُغون: إذا كانوا ِسماناً َحسنة أحوالهم. وهللا أعلم بصحة ذلك.

 برزغ

ُزغُ: نشاط الشباب، قال رؤبة:   الليث: البُر 

ُزغِ  َهي َهاتَ    َري عَاُن الشَّباِب البُر 

 واية: قال الصَّغاني مؤلف هذا الكتاب: الر

ُزغِ  بَع دَ    أفانِي ِن الشَّباِب البُر 

 وقال غيره: شاب بُْرُزٌغ وبٌْرُزْوٌغ وبِْرزاٌغ: أي ممتلئ تام، وأنشد أبو عبيدة لرجل من بني سعد جاهلي: 



بُكِ  ِل ال تَمدَّهـي َحس  كِ   بَع ُض القَو  َدهي َغرَّ زاغُ الشَّباِب الُمز    بِر 

 حي.قوله: ال تمدَّهي: يريد ال تمد

 برغ

 : إذا تَنَعّم؛ كأنه َمقلوب َربَِغ.-بالكسر-ابن األعرابي: يقال: بَِرغ الرجل 
غُ  غ وهو اللعاب.-بالفتح-وقال ابن دريد: البَر   : لُغة في الَمر 

 بزغ

غاً: إذا شرقت، قال هللا تعالى: )فَلَّما َرأى القََمَر باِزغاً(. وقيل: غاً وبُُزو   البُُزوغُ: ابتداء الطلوع. بََزَغِت الشم تَب ُزغُ بَز 
 وبََزغَ ناب البعير: طلع.

 والِمب َزغُ: الِمشَرط. وبََزغَ الحاجم والبيطار: أي شرط، قال األخطل: 

غِ   تَـت ـرى بِـُكـلَّ َخـِمـي لة   يَُساقُِطها َص الَكواِدنِ  َكبَز  ِر الثَِّقف َره    البِيَط 

 وقال ابن دريد: بَِزي غ: اسم فَرس معروف.
 يزغُ: قرية بين َدي ِر عاقول وجبل.وب

 واب تََزغَ الربيع: جاء أوله.
 والتركيب يدل على طلوع الشيء وظهوره.

 بستغ

تيغي. نام البَس  تِي ُغ: قرية من قرى نيسابور يُنسب إليها من أصحاب الحديث أبو سعد شبيب بن أحمد بن محمد بن خش   بَس 

 بشغ

ُغ والبَغ ُش: المطر ا غَة وبَغ شة ، وأب َشَغ هللا األرض ابن دريد: البَش  ، وأصابَتنا بَش  لضعيف، يقال: بُشغَِت األرض وبُغَشت 
 وأب غََشها.

 بطغ

 ابن السكيت وأبو ُعبيد: بَِطغ بالعَِذرة وبَِدغ يَب َطُغ ويَب َدغُ: تَلَطَّخ بها، قال رؤبة: 

ال تِِه لم يَب َطغِ  لَو  قاُء اس    َدبُو 

 ويروى "لم يَب َدغ".
 غ باألرض: أي تََمّسح بها وتََزّحف. وقال ابن األعرابي: أب َطَغ زيد عمراً وأبدَغه: أي أعانه على حمله لينهض به.وبَطِ 

 بغغ

شاء، ويُصغَّر فيقال: البُغَي بغ، قال:  -بالضم-البُغ بُُغ   عن ابن األعرابي: البئر القريبة الرَّ

ـبـالِ  يا بالِ   ُربَّ ماء لك بـاألج  خِ الطََّوالِ َسل مى ال أج    شَّمَّ

 الـَهـَدالِ  عليه َوَرقُ  طام    يُن ـَزعُ بـالـِعـقـالِ  بُغَي بِغ  

 وأنشد ابن دريد: 

ر  تُغ َرفُ  كأنَّ   َوَرَدت  بُغَي بِغاً ال تُن ـَزفُ  قد بَاجِ بَح 
  من إث 

وقال غيره: هي  -فر ذي الجناحين ?رضي هللا عنهكانت آلل جع -وقال الليث: البُغَي بِغةُ: َضي عَة  بالمدينة ?على ساكنيها السالم
 عين كثيرة النخل غزيرة الماء.

 وقال ابن األعرابي: البُغَي بُغ: تَي س الظَّبَاء السمين.
بِغاً: إذا كان ال يُبعد فيه.  وإذا َطلَقاً بُغَي 
 وقال أبو عمرو: بغَّ الدم: إذا هاج.



 اصغير، والبُغّة: الناقة.: الجمل -وقال أبو عمر الزاهد: البُغُّ ?بالضم
 وقال الليث: البَغ بَغَة: حكاية ضرب من الهدير، قال رؤبة: 

بَهِ  بَِرجس     بَغ بَاغِ الَهِدي ر البَه 

باج الهدير، بالخاء ال غير.  قال الصَّغاني مؤلف هذا الكتاب: الرواية: بَخ 
 والُمبَغ بُغ: السريع العِجل.

 ط.وقال ابن عبّاد: الُمبَغ بغ: المخلّ 
 وبَغ بَغَهم الحيش: أي داسهم ووطئهم.

 والبَغ بَغة: الغَطيط في النوم.
 وقال غيره: قََرب ُمبَغ بغ. وقال أبو حاتم: ُمبَغ بَغ: أي قريب، قال ُرؤبة يَصف حماراً: 

تَقُّ    بَع َد القََرب المبَغ بغِ  يَش 

 أي: يُبَْغبُغ ساعة ثم يشتق أخرى.

 بلغ

( أي قاربنه.بلغ ُت المكان بلوغاً: وص  ل ت إليه، وكذلك إذا شارف ت عليه، قال هللا تعالى: )فإذا بَلَغ َن أَجلَُهنَّ
َره ( أي يب لغ ما يريد.  وقوله تعالى: )إنَّ هللا باِلغ  أم 

 وقوله تعالى: )أيمان  َعلَي نا باِلغَة ( أي ُمؤكَّدة.
 وبلغ الغالم: أدرك.

 وبلغ في الجودة َمبلغاً. 
 ُمبالغ فيه، قال رؤبة يمدح الُمسبِّح بن الَحَواِري بن وزياد بن عمرو العَتَكي:  وثناء أبلغ: أي

لُغِ  بَل   ً   قُل  ِلعَب ِد هللا بَلِّغ  واب  نَاِء األب لَغِ  ُمَسبِّحا
َن الثَّ   ُحس 

جة في اللغة. وقال في كتاب النَّكاح: جارية بالغ؛ بغير هاء وهو فصيح حُ  -وشيء بالغ، أي جيد. وقال الشافعي ?رحمه هللا
 األزهري: سمعت فُصحاء العرب يقولون: جارية بالغ وامرأة عاشق ولحية ناصل، ولو قيل بالغة لم يكن خطأ، ألنه األصل.

 أي ُجِهد، وأنشد أبو ُعبيد:  -ويقال: بُِلَغ فالن ?على ما لم يُسمَّ فاعله

 أِحَسابُها لّما بُِلغَت   للسَّي فِ   الضَّبَاَب َخَضعَت  ِرقابُها إنَّ 

 أي: مجهودها، وأحسابها: ُشَجاعتها وقوتها ومناقِبها.
ع: التَّبالغ. شاء إلى الَكَرب، والجم   وقال ابن عبّاد: التَّب لغة: الحبل الذي يوصل به الّرِ

. : أي هو مع حماقته يبلغ ما يريد، ويقال: بِل غ  -وقال الفَّراء: أحمق بَل غ وبَل غَة وِبل غ  ?بالفتح والكسر  ِمل غ 
عاً ال بَل غاً، ومعناه: نسمع به وال يتم. وقال الكس عاً ال بِل غاً وَسم  ع ال بَل غ  وِسم  ع ال بِل غ وَسم  ائي: هذا إذا سمع قال: ويقال: اللهم ِسم 

 الرجل خبراً ال يُعجبه.
: أي بالغ، قال الحارث بن ِحلَّزةَ اليشكري:   ويقال: أمر هللا يل غ 

ـرُ باألس   فََهداُهم     بَل غ  يَش قى به األشقياءُ  هللاِ   َوَدي ِن وأم 

 : أي صار بَِلي غاً أي فصيحاً يُبَلّغ بِفصاحته ما في قلبه نهاية ُمراده وضميره.-والباَلغة: الفََصاحة، وقد بلُغ الرجل ?بالضم
 والباَلغُ: الِكفاية، قال: 

بـاغِ المعـَدةَ بـ وباِكر  من ُدن ـياَك بـالـبَـالغِ  تََزجَّ   الـّدِ

َرة   حِ   َجـيََّدةِ الـمـضـاغِ  بِِكس 
  أو  ما َخفَّ من ِصبَاغِ  بالِمل 

وقوله  والباَلَغُ: االسم من اإلب الغ والتَّب ِلي غ. وقوله تعالى: )هذا باَلَغ  للناس(: أي هذا القرآن ذو باَلغ  للناس: أي ذو بيان كاف.
ُسِل إال الباَلغُ  بَثُوا إال ساعةً من نَهار  باَلغ ( أي ذلك باَلغ . تعالى: )فََهل  على الرُّ  الُمبي ن( أي اإلبالغ. وقوله تعالى: )لم يَل 

تها أن تُع َضد أو تَُخبَط إال لعصفور قَتَب أو -وفي حديث النبي ?صلى هللا عليه وسلم م  : كل رافِعة َرفَعت علينا من الباَلغ فقد َحرَّ
، أراد: من الُمبالغين في التبليغ، يروى بفتح الباء وكسرها فإن -دينة ?على ساِكنيها السالمَمَسد مخالة أو عصا حديدة. يعني الم

كان بالفتح فله َوجهان: أحدهما: أن البالغ ما بلغ من الكتاب والسنة، والوجه اآلخر: من ذوي البالغ، أي الذين بلَّغُونا، أي من 
 كما تقول: أعطيُت عطاًء.ذوي التبليغ، فأقام االسم ُمقاَم المصدر الحقيقي، 

 والبالغات: كالوشايات.
 والبُل غَة: ما يُتَبَلَُّغ به من العيش.

 ، قال أبو ُعبيد: أصلها بالفارسية: باي ها.-والباِلغَاء: األكارع في لُغة أهل المدينة ?على ساِكنيها السالم



 ح، ولحم زيم ومكان ِسوًى ودينِفيم.: أي بَِلي غ، كقولهم: أمر بَِرح أي ُمبَرِّ -وخطيب بِلَغ ?مثال ِعنب  
حين َظِفر بها: بلغت منا البِلَِغي ن: أي الّداهية. أرادت أن الحرب قد َجَهدت ها  -والبِلَِغي ن في قول عائشة لعلي ?رضي هللا عنهما

ياء، والثاني أن تُفتح النون وبَلَغَت  منها كل مبلغ. وفي إعرابها طريقان: أحدهما أن يُجرى األعراب على النون ويُقَرَّ ما قبلها 
ذ باهلل من البِلَِغي َن.  أبداً ويُع رب ما قبلها فيُقال: هذه البِلَغون ولقيت البِلَِغي َن وأعو 

ملة بن المنذر الطائي:   واإلب الَغُ والتَّب ِلي ُغ: افيصال، قال أبو ُزبيد َحر 

َمنا النّائيَن إذ  َشَحُطوا َمن   ِلغ  قَو   َوِلـعُ  اَد إليهـم  َشـيِّق  الفُؤ أنَّ   ُمب 

ُسوُل بَلِّغ ما أُن ِزَل إليَك من َربَِّك( وقوله ?صلى هللا عليه وسلم بلَّغوا عنِّي ولو آية وحدَّثوا عن بني  -وقوله تعالى: )يا أيُّها الرَّ
 إسرائيل وال َحَرج.

 وبَلََّغ بكذا: أي اكتفى به، قال: 

ـالِق الـثِّـيَاِب َجـ تَبَلَّغ   مِ  وبالقَضمِ   ِدي َدهـابأخ  َم بالقَض  ِرَك الخض    حتّى يُد 

 وقال ُعبيد هللا بن ُعتبة بن مسعود، ويورى لقيس بن ذريح، والقطعة التي منها هذاِن البيتان موجودة في أسعارهما: 

رُ  َهَوالِ   القَل َب ثمَّ ذََرأ ِت فيه َشقَق تِ    فَِلي َم فالتَأََم الفُُطو 

لُغ  َشـَراب  حيُث ل تَبَلَّغَ  لُغ  ُسرورُ  وال  م يَب  ن  ولم يَب    ُحز 

ِت". أي تكلّف البلوغ حتى بلغ. ِت القَل َب ثمَّ َذَرر   ويروى: "َصَدع 
 وتبلّغت به العلة: أي اشتدت.

 وبالَغ فالن في أمري: أي لم يُقصر.
 والتركيب يدل على الوصول إلى الشيء.

 بوغ

 التي كأنها ذِريرة. وفي حديث المولد:  أبو ُعبيد: البَوغاء: التربة الرخوة

َمن   تَلَفُّهُ  َغاُء الّدِ يحِ بَو    في الّرِ

 وقد ُكتب الحديث بتمامه في تركيب و ب ذ. وقال آخر: 

ُركَ  غائها بِبَغ َدانَ   لوال هاشم  ما تَعَفََّرت   لَعَم   القََدمانِ  في بَو 

غاء: التراب الهابي في الهواء.  وقال الليث: البَو 
غاُء: َسِفلَة الناس.و قاهم: هم البَوغاء، قال: والبَو   طاَشة الناس وَحم 

َغاء: أي اختالط.  وقال ابن عبّاد يقال بين القوم بَو 
غاء الّطي ب: رائحته.  وبَو 

غ ?بالضم ِمذ. -وبُو   من قرى ِتر 
 أي ال يُق َرن بك ما يَغ ِلبُك. وال تُبَاغاِن وال تُباغوَن: -وقال الفَّراء: يقال إنك لَعَاِلم وال تُباغ ?بالرفع

غَ الرجل بصاحبه: كذلك.  وتَبَّوغ الدم بصاحبه وتَبَيََّغ فقتهل: أي غلبه، وتَبَوَّ
 والتركيب يدل على ثوران الشيء.

 بهغ

. غُ؛ وهما النوم، يقال: هابغ  باِهغ  غُ: الُهبُو   ابن دريد: البُُهو 

 بيغ

 ك.ابن عبّاد: البَي غ ثوران الدم. وبَاغَ: هل
 وقال غيره: البَيّاغُ بن قيس: أحُد فرسان العرب.

 وقال ابن عبّاد: بيَّغ ت به: أي انقَطعت به، وبُيَِّغ به.
 وتَبَيَّغ عليه األمر: اختلط.

 والتَّبَيُُّغ: كثرة اللبن.
غَ: إذا هاج وَغلَب. ومنه حديث النبي ?صلى هللا عليه وسلم مة ال يَتَبيَّغ  بأَحدكم الدم فيقتله: أي ال : عليكم بالِحجا-وتَبَيَّغ الدم وتَبَوَّ
بة:   يَتََهيَّج، ويقال: أصله تَبَغى: من البَغي؛ فقَلَب، مثل َجذب وَجبَذ. وقول ُروَّ



لَم   بَـيُّغِ  فاع  أُي بالتَـّ  أق واَل العَِني ِف الِمف َشـغِ  بأنَّ   ولَي َس الرَّ

ِط الَكِذِب الُمَمغ َمغِ  َخل ط  
    َكَخل 

 : "الُمَمضَّغ".ويُروى

 تغغ

قَروا بالضحك. وقال الفّراء: يقولون: سمع ت تغ   : إذا قَر  ؛ وتِغاً تِغاً؛ وتِغ  ِتغ ؛ وقِه  قِه  تغ ؛ يريدون: ابن األعرابي: أقبَلوا تِغ  تِغ 
، قال: والتَّغ تَغَةُ: صوت الضحك. وقال الليث: وفي بعض روايات العُقيلي: فأقبلوا ِتغ  تِغ : يحكي الصوت المسموع من الّضاِحكِ 

تََغ يُتَغ تُِغ. وقال الزهري: قول الليث: التَّغ تَغَةُ حكاية صوت الضحك.  حكاية صوت الحلي، وفي صوت الضحك: تَغ 
 وقال غيره: الُمتَغ تُِغ: الذي إذا تكلم لم يكد يُسمع كالمه، قال رؤبة: 

ِض  س    من ِجنِّيَِّة الُمتَغ ـِتـغِ  لألر  ِدي ثِ  وج  ِك الَهي نَغِ  كتَح    الَهلُو 

 وقال ابن دريد: التَّْغتَغَةُ: رتَّة في اللسان وثِقٌَل؛ يقال: تَْغتََغ كالمه: إذا ردَّده ولم يُبينه.

 ثدغ

غَه: إذا َشَدخه.  َشِمر  َهَمغ رأسه وثََدَغه وثَمَّ
: إذا انفََضَخت. طبة وان ثََدَغت  وان ثََمغَت   وانَهَمغَت الرُّ

 ثرغ

ي ع  ?بالفتح.ابن السّكِ غ  وفَر  ِغها، الواحد: ثَر  غُ الدَّالء: ما بين العراقي؛ مثل فُُرو   ت: ثُُرو 
 وثَِرغُ الرجل: إذا اتسع مصب َدلِوه.

 ثغغ

ُطه.  ابن عبّاد: رجل ثَغ ثَغ وثَغ ثاغُ الكالم: أي ُمخلِّ
 وقال الليث: الثَّغ ثَغَة: َعضُّ الصبي قبل أن يشقَأ نابه ويَِّغر، قال رؤبة: 

ِثغِ  وَعضَّ  َرِد الُمثَغ    َعضَّ األد 

ِثُغ: الذي يبُل ِريقه بِفيه وال يؤثِّر فيما يَعَض ألنه ال أسنان له.  قال: والُمثَغ 
 وقال ابد دريد: الثَّغ ثَغَة: الكالم الذي ال نظام له، يقال: ثَغ ثََغ كالمه: إذا خلَّط فيه، قال: 

ثَغِ  وال   بِِقي ِل الَكِلِم الُمثَغ 

 ورى: "وال بِِقي ِل الَكِذِب".وي
ثَغَةُ: فِع ل الرجل الذي إذا تكلم حّرك أسنانه في فيه واضطرب اضطراباً شديداً فلم يُبين كالمه.  وقال غيره: الثَّغ 

ثَغَةُ: التفتيش.  وقال ابن عبّاد: الثَّغ 

 ثلغ

ته، ومنه ح م الرأس، يقال: ثَلَغ ُت رأسه: إذا شَدخ  في حديث أمر قريش: إن  -ديث النبي ?صلى هللا عليه وسلمالليث: الثَّل ُغ: َهش 
لَ  غ رأسي ربي أمرني أن آتيهم وأُبين لهم الذي َجبَلهم عليه، فقلت: يا رب إني إن آتيهم يُث لَغ  رأسي كما تُث لَغ  الِعت َرة، ويروى: يُف 

 كما تُف لَُغ الِعت رة. وقال رؤبة: 

َزغِ  والعَب دُ  عِ   َعب ُد الُخلُِق الُمَزغ 
لَغِ  كالفَق 

ء  يُث  َمز  بَِوط    إن  يُه 

: الذََّكر.  وقال ابن عبّاد: األث لَغيُّ
طب: ما سقط من النخلة فانَشَدخ.  والُمثَلَُّغ من الرُّ

 والُمثَلَّغ من الرطب أو التمر: الذي أصابه المطر فأسقطه ودقَّه، يقال: تَنَاثََرت الثمار فَثُلِّغَت.
 شَداُخ.واالن ثِالَغُ: االن  

طاُب النخل.  وقال ابن عبّاد: االن ِثالغُ: إر 



 ثمغ

 الليث: الثَمُغ َخل ط البَياض بالشواد، يقال: ثََمَغ رأضسه بالِحنّاء وبالخلوق يَث َمغُه: إذا َغَمسه وأكثر.
شلي:   وقال أبو عمرو: ثَُمغ ُت الثوب: أي َصبَغته َصبغاً ُمشبعاً، قال َضمرة بن َضمرة النَّه 

ر   تُ تَرك   غَت   كأنَّ   بَني الغَُزيِِّل َغيَر فَخ  ِس  ِلحاُهُم ثُم   بِـَور 

ُغ إالّ من ُحمرة أو ُصفرة، وأنشد األصمعي للعُلَي ِكم يذكر امرأته وقد رأت شيب رأسه ولحيته:   وال يكون الثم 

يَةً  قِـهـا وِلح  قِـهـا كأنَّما  تُث َمُغ في َخلُـو   َغّذى على فُُرو 

" يَمجُّ “ قِهاَضار       الدََّم من ُعُرو 

ق ضار.  ضار: أي ِعر 
غ: مال كان ِلعُمر ?رضي هللا عنه  فجعله صدقة َحبيساً ووقفه. -وثَم 

غَةُ ?بالنون-وقال الفَّراء عن الكسائي: ثََمغة الجبل ?بالتحريك  .-: أعاله قال الفَّراء: والذي سمعته: نَم 
، يقال: ثَ  ُغ: البَلُّ  َمَغ رأسه بالدُّهن.وقال ابن عبّاد: الثم 

 قال: والِثمي غغَةُ من الطعام: ماَرق واختلط بالَوَدك.
بة.  والثِمي غَة: أرض رط 

 قال: والِثمي غَة: الشَّجة في لحم الرأس.
ترخياً.  وتركته َمث ُموغاً: أي ُمس 

 وقال غيره: ثََمَغ رأسه تَث ميغاً: إذا َغلّفة، قال رؤبة: قد َعجبت لبّاسة الُمَصبَّغ.
غِ وان ثََمغَت الرطبة: إذا ان فَضَخت  حين تسقُط.أ  ن الح َشيب الشََّمِط الُمثَمَّ

ثَِمُغ من القروح: الُمب تل.  وقال ابن عبّاد: الُمن 

 جلغ

: َجلََغ بعضهم بعضاً بالسيف َجل غاً: مثل َهبَروا. َزن جيُّ  الخار 
 وناب َجل غَاء: أي ذاِهبة الفم.
 .والمَجالَغةُ: الضحك باإلنسان

تُه به ُمواجهة.  وجالَغ تُه بالسيف: أي كافح 

 دبغ

بِغُه َدب غاً وِدبَاغاً وِدباَغةً. وُسئل النبي ?صلى هللا عليه وسلم بَغُه ويَد  بُغُه ويَد  عن جلود الَمي تة  -الِكسائي: َدبََغ فالن االهاَب يَد 
 فقال: ِدباُغها َطُهورها، قال: 

بـاغِ  وباِكرِ   من ُدن ـياَك بـالـبَـالغِ  تََزجَّ   الِمع ـَدةَ بـالـّدِ

َرة   حِ   َطـيِّبَِة الـَمـضـاغِ  بِِكس 
  أو ما َخَف من ِصبَاغِ  بالِمل 

 وقال رؤبة: 

هى بَغِ  أو    أِدي ماً َحِلماً لم يُد 

 ً باغ ?أيضا ب غَةُ ?بالكسر فيهما.-والّدِ ب ُغ والّدِ باغ، وكذلك الّدِ بَُغ به، يقال: الجلد في الّدِ  : ما يُد 
بَاِغ. باَغة: ِحرفة الّدِ  والّدِ

غ ، والدَّبّاغُ ?فَعّال بُو  ُك َدبِي غ  وَمد   من ذلك. -وقال ابن دريد الَمس 
يَفَة والَمشيخة. عاً، كالَمس  بَغَة: الجلود التي ُجعلت في الّدباغ، كأنه جعلها َجم   وقال الزهري: الَمد 

بُغَ  ب غ، قال: وقالوا َمد  بَغَة: موِضع الدَّ  ة  أيضاً.والَمد 
 قال: وقد سمت العرب دابِغاً، قال: 

ُجو  الِكراَم ولم يَنَل   وإنَّ  رًء يَه  ً  من  ام  مُ  النّاِس إالّ داِبغـا  لَـلَـئي 

 قال: وهو رجل معروف، وله حديث.
بُُغ األرض بمائه. وان َدبََغ الجلد: ُمطاِوع َدبَغ تُه. غُ: المطر الذي يَد  بُو   والدَّ

 دغغ



عِ وغيره. ولم يَِزد.الليث: الدَّغ    َدَغةُ: في البُض 
َدَغةُ مستعملة، وأحِسبها عربية.  وقال ابن دريد: الدَّغ 

َدغ .  وقال األصمعي: يقال للَمغ ُموز في حَسبه أو في نسبه: ُمَدغ 
َدَغه بكلمة: إذا طعن عليه، قال رؤبة:   ويقال: َدغ 

ذَر   غِ  واح  َدغِ إن َعلَيَّ   أقاِوي َل العَُداةِ النُّزَّ ُت بالُمَدغ    ّيِ لَس 

ْغَزَغة والدَّْغَدَغة سواء وقال أيضاً:    ويروى: "بالُمَزْغَزغِ" والزَّ

ـَدغِ  ُد الُخلُِق الُمَدغ  ُد َعب  لَغِ   والعَب 
ء  يُث  َمز  ِبَوط    كالفَق ع إن  يُه 

 ويروى: "الُمَزْغَزغِ".

 دفغ

 وأنشد:  ابن دريد الدَّف ُغ: تِب ُن الذََّرةِ ونَُسافَتها،

ف ـعِ  غاَء ِرياغِ الرَّ نَِك بَو  غِ   ُدو  ِفِغي ه فاِك أيَّ َصف   فاص 

 وأن  تََري  َكفَِّك ذاةَ نَف ـغِ   ذلَك َخي ر  ُحَطاِم الـدَّف ـغِ 

غِ  ِفي نَها بالنَّف ِث أو  بالَمر      تَش 

ْفُغ: أسفل الوادي، وَصفَْغُت الشيء: إذا قَِمْحته، والنَّفع: التَّنَ   فُّط والَمْرُغ: اللعاب.الرَّ

 دمرغ

 : الرجل الشديد الُحمرة.-ابن دريد: الدَُّمِرغُ ?مثال ُعِلبط  
رغّي: إذا كان يَقَقاً.  وقال ابن عبّاد: أبيضص ُدمَّ

 دمغ

ماغَ، واسمها: الّداِمغَة، ألن الشَّ  ه حتى بلغت الشَّجة الّدِ غاً: َشجَّ ِمغَة، وقد َدَمغَه َدم  َماُ: واحد األد  َجاَج عشر أولها القاِشَرة وهي الّدِ
ة؛ ثم الّداِمغَة. وزاد أبو ُعبيد: الّدامعة ?بعي صة والحاِرَصة أيضاً؛ ثم الباِضعَة؛ ثم الّداِميَة ثم المتالِحمة ثم االّمِ ن غير الَحر 

 قبل الّدامية. -معجمة
 والّداِمغَة: طلعة من َشظيات القُل ب طويلة ُصل بة إن تركت أفسدت النَّخلة.

مة:  ِل: الغاشية، وقيل: هي الّداِمغة، قال ذو الرَّ ح   وقال األصمعي: يُقال للحديدة التي فوق مؤخرة الرَّ

نا والدَّواِمـُغ تَـل ـتَـظـي نا فَُرح  س  بَِطيء  َزوالها  فَقُم    على الِعي س من َشم 

َجام أكثر. -ويقال فيها: الّداِمعَةُ ?بالعين الُمهملة  أيضاً، واالع 
راً  وقال ابن ُشميل: الدَّواِمغ: على حاّقِ ُرؤوس األحناء من فوقها، الواحدة: داِمغَة، وربما كانت من خشب، وتُّوَسر بالقّدِ أس 

غاً. وقال األزهري: إذا كانت الّداِمغة من حد َمغ َدم  يد شديداً، وهي الَخذَاريف، واحدها ُخذُروف، وقد َدَمغت المرأة َحِويَّتَها تَد 
مع بين الِحنَوي ن وتُسَمر بِمسمارين، وأّما الَخذاريف فإنها تُشد على رؤوس العَواِرض لئال تتفكك. وقال ابن كانت َعري ضة تج 

قاء.  عبّاد: الّداِمغة خشبة معروضة بين عمودين يُعلّق عليه الّسِ
غاً: إذا ضربت ِدماغَ  ُمغُهُ َدم  َمغُه وأد  غ: مصدر َدَمغ تُه أد   ه.وقال ابن دريد: الدَّم 

 وَدَمغَت ه الشمس: إذا آلَمت ِدماغه.
غ: إذا ُضرب على ِدماغه. ُمو   ورجل َدِمي غ وَمد 
 وَدِمي غ الشيطان: نَبَُز رجل من العرب معروف.

ماغ. ماغ: الجل دة الرقيقة التي تشتمل على الّدِ  وأم الّدِ
ف: أي َذبح لهم شاة َمهزولة، و ض  فيَّة الرَّ  يقال: سمينة.وقال ابن عبّاد: َدَمغهم بُمط 

َغة؛ والهاء للُمبالغة، وأنشد األصمعي ألبي حماس:  ِشم، وحجر داُمو  َمُغ ويه   والّداُموغُ: الذي يَد 

ّطـاِس  ّدِس   تُق ذُف باألُث ِفيَِّة اللَـّ َغِة الرَّ   والَحَجِر الّداُمو 



َمغ تُه واج   تُه وأد  َغم  تُه إلى كذا واحرجته وأد  َوج  تُه: بمعنى واحد.وقال أبو عمرو: يقال أح  أم  ته وأز   لَد 
غ ُت الثَِّريدة بالدسم: إذا لبَّق تها به.  وقال ابن عبّاد: دمَّ

ِلع به أهل العراق. ُغ فكالم ُمسترذَل ُمستهَجن أُو   وأّما المَدمَّ

 دنغ

: وهم َسِفلَةُ الناس وُرذَالُهم، قال: ويقال َدنِع ?بالعين  ً ابن دريد: رجل َدِنغ  من قوم َدنَغَة   ، وهو الوجه.-المهملة أيضا

 دوغ

كة: إذا عَ  َغة  من المرض وَدو  هم الَمَرض. والقوم في َدو  هم ابن الفََرج: َسِمعت ُسليمان الكالبي يقول: َداغَ القوم وَداكوا: إذا عمَّ مَّ
 وآذاهم.

د.  وقال غيره: أصابتنا َدوَغة: أي بَر 
ق كة: أي ُحم  َغة وَدو   .وقال أبو سعيد: في فالن َدو 

غات: أي فَساد. غاً: أفسده، وهو صاحب َدو  ُغه َدو   وقال ابن عبّاد: َداَغه الَحرُّ يَُدو 
 قال: وَداغَ الطعام: َرُخص.

 وداغَ القَوم بعضهم إلى بعض في القتال: أي استراحوا.
غَ ?بالضم  ، وهو فارسي، وهو المِخي ُض.-وذكر األطباء في ُكتب الطب: الدُّو 

 في تركيب د غ و. -ةَ؛ يُذَكر ?إن شاء هللا تعالىوقولهم: احمق من ُدغَ 

 غغ

 أبو عمرو الشيباني: َذغَّ جاريته: إذا جامعها.

 لغ

َج: ذَِلغَت َشفَته ?بالكسر لَُغ ذَلَغاً ?بالتحريك -ابن بُُزر  لَُغ. -لذ   إذا انقَلَبَت، وهو األذ 
، وأنشد أبو عمرو:  لَع  لَِغّي وِمذ  لَُغ واذ    ويقال للَذكر: أذ 

تََشفَت   ـَمـكِ  واك  كِ  هن  ِلـنـاِشـئ َدَمـك  َظـاُرهُ َعـَضـنَـّ  واِرم  أك 

ص  سـاَعةً ال بَـل  نِـكِ  تَقولُ  ـبُـكِ  فََداَسهـا  َدلَـّ لَـغـّي  بُـك   بـأذ 

لَكِ  فََصَرَخت   َت أق صى الَمس      قد ُجز 

بُُك ?بالضم ق: البُك  لََغ ?قوم من بني عامر : النِّكاح،-قال ابن السكيت في كتاب الفَر  : منسوب إلى بني أذ  يُوَصفون  -واألذ لَغيُّ
ز بن عامر بن األذلَغ  قاتل ِحص ه من ثُمالَة منهم ُكر  لَُغ: وهو َعوف بن ربيعة بن ُعبادة، وأمُّ ن بن بالنِّكاح. وقال ابن الكلبي: األذ 

 ُحذيفة يوم الحاجر.
لََغ: إذا اتُمهَ   لَّ فصارت ثُومته مثل الشَّفَة الُمنقِلبة.وقال الزهري: الذّكر يسمى أذ 
لَُغ: إذا كان غليظ الشفتين.  ويقال: رجل أذ 

يِلَغ ال ينال ِخل َف الناقة ِلقصره.  قال: وقال رجل من العرب: كان ُكثَيِّر  أذ 
 وذَلََغ جاِريته: إذا جامعها.

 وذَلَغُت الطعام: أكلتُه.
 سوء َضِحكه. وقال ابن عبّاد: الذّاِلغ: لقب اإلنسان في

 والذَّل ُغ: الكل لما الن.
 قال: وأمر ذاِلع: أي ليس دونه شيء.

 وذلَغ ُت الطعام: َسغ َسغ تُه.
 واالن ِذالُغ واالن ِثالغُ: إرَطاب النخل.

ل.  وقال غيره: االن ِذالغُ: ان ِسالُخ ظهر البعير من الِحم 
ِع: مثل ذاِلغ .

 وأمر ُمتََذلّ

 ربغ



. أبو عمرو: َربََغ القوم صب   في النعيم: إذا أقاموا فيه. وعيش رابِغ: أي ناعم. وربيع رابغ: أي ُمخ 
 وقال أبو سعيد: الّرابِغ الذي يُقيم على أمر ممكن له.
 ً  .-ورابغ: واد بين الحرمين الشريفين ?زاَدهما هللا شرفا

ب غ: الّرّي.  وقال ابن األعرابي: الرَّ
ب ُغ ?بالفتح فغِ، سواء.: التُّ -وقال ابن دريد: الرَّ  راب الُمدقَّق، مثل الرَّ
بَُغ: موضع معروف.  واألر 

 ً بَُغ ?أيضا بَاَغة.-قال: واألر   : الكثير من كل شيء، واالسم: الرَّ
َمع بَغ ?مثال يَر   : موِضع معروف، قال رؤبة: -واليَر 

ِسفُ  تَغي فاع  باعي الُمش  بي أو  ِجَمادِ  بُِصل بِ   بِنَاج  كالرَّ بَغِ  َره   اليَر 

تَغي: الذي قد هّم أن يُلقي رباعيته ذا شَخَصت ونَغَضت، وأراد البُُزول.ال  ُمش 
بَُغ ال يُعرف.  وقال الصمعي: اليَر 

بَغ: سعة العيش.  وقال ابن عبّاد: الرَّ
 قال: وأخذ ت الشيء ِبَربَِغه: أي بِِجد ثانه؛ أي قبل أن يَفوت.

بغ من الرجال: الفاجر الماجن.  والرَّ
بََغ فالن إ بغاً.وأر   بِله: إذا تركها ترد الماء كيف شاءت من غير وقت، يقال: تُِركت إبلُهم َهَمالً ُمر 

 رثغ

ثَُغ ?بالتحريك  : لغة في اللَّثَغ.-الليث: الرَّ

 ردغ

َغةُ  د  َدَغة والرَّ غُ وَرَدغ  وِرَداغ. وفي حديث حّسا-بالتحريك والتسكين-الرَّ ن بن عطية: : الماء والطين والوحل الشديد، والجمع َرد 
َغة الَخبال: ُعصارة أهل النار. َغة الخبال حتى يَجيء بالمخرج منه. رد   من قفا ُمؤمناً بما ليس فيه وقفَه هللا في َرد 

َغة في هذه  َغة، قال: وجاَء في مثل من الُمعاياة قالوا: َضأن بذي تُنَاتَِضة  تَقطع رد  َدغة، وقد جاء َرد  وقال أبو زيد: هي الرَّ
دها  َدَغِة.َوح  نونها في غيرها. ومكان َرِدغ: كثير الرَّ  وال يُسّكِ

ِري ع. ِديُغ: الصَّ ِديُع والرَّ  وقال ابن األعرابي: الرَّ
ِدي ُغ: األحمق.  وقال غيره: الرَّ

َدَغة .  وقال أبو عمرو: الَمَراِدغ: ما بين العُنق إلى الترقوة، واحدتها: َمر 
عَب لن بير فَدنوت منه حتى وقعت يدي على َمَراِدِغه. وفي حديث الشعبي: َدخلت على ُمص   الزُّ

ر: إذا َسمن البعير كانت له َمَراِدغ في بَطنه وعلى فروع َكِتفيه، وذلك أن الشحم يتراكب عليها كاألرانب الُجثوم،  وقال النَّض 
َدَغةَ هناك، يقال: إن ناقتك ذاة َمَراِدغ وإن َجَملك ذو َمرَ   اِدغ.وإذا لم تكن سمينة فال َمر 

َدَغةُ: اللحمة التي بين وابِلَة الَكتيف وجناجن الصدر.  وقال ابن األعرابي: الَمر 
َدغة: الروضة البَِهيّة.  قال: والَمر 

 وقال ابن عبّاد: َمَراِدغ السَّنام: ما لَِحق بالمانَة من شحم.
داغِ. تََدغ الرجل: إذا وقع في الرَّ

 وا 
 د شذّ عن هذا التركيب الَمراِدغ بوُجوهها.والتركيب يدل على استرخاء واضطراب، وق

 رزغ

َزَغة ?بالتحريك ع َرَزغ، وفي حديث عبد الرحمن بن َسُمَرة ?رضي هللا عنه-الرَّ أنه قال في يوم جمعة: ما  -: الَوَحل، والَجم 
َزغ. ع ت؟ فقال: َمنَعناها هذا الرَّ  خطب أميركم؟ فقال له عمار بن أبي عمار: أما َجمَّ

ِزغُ:  الُمرتَِطم. والرَّ
ثَد:  ، قال َطَرفة بن العبد يهجو عبد عمرو بن بِشر بن عمرو بن َمر  َزغَ المطر األرض: إذا بلّها وبالغ ولم يُِسل   وأر 

نى َشَمـال  َعـِريَّة   وأن تَ  هَ بَـِلـي لُ  َشآِميَة    على األد  وي الُوُجـو   تَز 

ة   وأن تَ  ِزغ   تَذاَءبُ   على األق صى َصبَاً َغي ُر قَرَّ لُ  منها ُمـر   وُمـِسـي 

ِزغ ومطر ُمسي ل؛ وهو الذي يُسي ل الودية والتَّالَع،  با تَسوق السحاب من كل وجه فيكون منها مطر ُمر  يقول: أنت للبُعََداء كالصَّ
ِزغ ومنها ُمسيل. -فمن رواه: تَذاَءب ?بالفتح با، ثمقال: منها ُمر  ِزِغ، ومّن َرفَع جعله للّصِ  جعله للُمر 



َزغَ فيَّ فالن: إذا أكثر من أذاك وأنت ساِكت.  وقال أبو زيد: أر 
َزغَ في الرج: إذا احتقره واستضعفه، قال رؤبة:   وأر 

ـَدغِ  إذا ً   الباَليا ان تَب ـنَـه لـم يَص  ِزغِ  َشي ئا لَّ َكفَّ الُمر 
  وأع طى الذُّ

َزغوا: أي حتى بَلَغوا الطين الرطب  .ويقال: احتَفر القوم حتى أر 
َزغَ الرجل: إذا جاءت بِنَدًى.  وقال ابن عبّاد: أر 

َزغَ في فالن: َطِمَع فيه.  وقال ابن عبّاد: أر 
َزغَ الماء: أي قّل.  وأر 
َزغه: استضعفَه.  واستَر 

ئب وغيره. ته وحاولته، يقال ذلك للذِّ تُه: أي راوغ   وراَزغ 
 والتركيب يدل على لَثَق وطين.

ُسُغ ?ك ُغ والرُّ س  ُسغه: أي الموضع الُمستدق بين الحافِر وموِصِل الوظيف من اليد  -يُسر ويُس ررسغ: الرُّ ساغِ الدواب وأر  واحد أر 
 والرجل، قال العَجاج: 

َشبا في   ُرُسغ  ال يَتََشّكى الَحو 

 وقال أبو ُزبيد َحْرملة بن الُمنذر الطائي يَصف األسد: 

ِهـمِ  كأنَّمـا ـُل ُوّدِ ساِغِه فََدعُذي زَ  من  يَتَـفـادى أه    وائَد في أر 

ِرِهم".  ويورى: "أم 
 وقال رؤبة: 

تَف ِرغِ  ُسغِ  ُمس    النَّعِل َشِدي ِد األر 

ُغ: موِصل الكفِّ  س  ُغ: َمف ِصل ما بين الساعد والكف والساق والقدم؛ ومثل ذلك من كل دابة. وقال ابن دريد: الرُّ س   وقال الليث: الرُّ
ِصل في الذراع وموِصل القدم في ال جلين في الحافِر؛ ومن اإلبل: َمو  ِصل وظيفي اليدين والّرِ ساق؛ ومن ذوات الحافِر: َمو 

فَاف. ِظفة في األخ   األو 
غ البعير أو الحمار ثم يُشد إلى شجرة أو وتد فيمنعه االنبعاث في المشي. َساغُ: حبل يُشد في ِرس   ولرَّ

َسُغ ?بالتحريك خاء في قوائم البعير؛-والرَّ  عن األصمعي. : استِر 
 وقال أبو مالك: عي ش َرِسي غ: واسع.

 وطعام َرِسي غ: كثير.
 : موِضع.-وقال ابن دريد: ُرَساغ ?بالضم

ِسي ُغ: التَّوِسيع، يقال: إنه ُمَرسَّغ  عليه في العيش: أي ُمَوسَّع عليه.  والتَّر 
ى األرض حتى تَب لُغ يد الحاجز عنه إلى   ُرس غه.وأصابنا مطر ُمَرسَّغ: إذا ثرَّ

 وقال ابن عبّاد: رأي ُمَرسَّغ: أي غير ُمحكم.
 وَرسَّغ ت كالماً: لَفَّق ت بينه.

غة.  وراَسغَه: أخذ ُرس 
ساَغهما. راع إذا أخذا أر  يعين في الّصِ ساغ: ُمَراَسغة الصَّّرِ  وقال الليث: الرَّ

تََسَغ فالن على ِعيَاله: إذا وسَّع عليهم النَّ  ج: يقال: ار  تَِسغ على ِعيالك وال تُقَتِّر.وقال ابن بُُرز   فقة، يقال: ار 

 رصغ

س غ، وروى إبراهيم الحربي ?رحمه هللا غ: لغة في الرُّ ص  في غريب الحديث من تأليفه: حدَّثنا محمد بن  -الليث وابن دريد: الرُّ
غ.  -هللا عليه وسلمقال: كان ُكمُّ النبي ?صلى  -ثعلبة بن سواء عن عمه عن هّمام عن قتادة عن أنس ?رضي هللا عنه ص  إلى الرُّ

 ذكره في رصغ.
َساغِ للحبل. َصاغ: لغة في الرَّ  وقال ابن دريد: الرَّ
 قال: وُرَصاغ : لغة في ُرَساغ في اسم موِضع .

 رغغ

 ً ِغي غَة ?أيضا ِغي غَة: العيش الصالح. والرَّ و من الزبد.-ابن عبّاد: الرَّ  : َحس 
ِغي غَة: لبن يُغ لى  س بن حجر: وقال غيره: الرَّ  ويُذرُّ عليه دقيق؛ يُتََّخذ للنُّفََساء، قال أو 

نـا لقد ر  لَِنع َم النُُّصر   لَُهم    َعِلَمـت  أَسـد  أنَـّ َم نَص    يَو 



ـتُـمُ  فكيف تُم  وقد ذُق   وَمـر   بَي َن ُحل و   َرِغي غَتَُكم    َوَجد 

 وإذا َرقَّق َت َعِجي نََك فقد َرَغغ تَه َرّغاً.
َرَغةُ: من َرفَاَغِة العيش واالن ِغماس في الخير.وقال ال غ   ليث: الرَّ

ِرك بن أل ي :  ف ه، قال ُمد  َرَغةُ: أن تَرد اإلبل كل يوم متى شاءت؛ وهي ِمثل الّرِ غ   والرَّ

َرَغةً  د  َحَضر   َرغ   وَعَسـر   َخي ر  أم  َعنَاء   أذاكَ   ِرف هاً إذا ِور 

واية: "إذ َزَعة: أن تُسقة في اليوم ِمراراً. قال ابن هكذا أنشده الليث، والّرِ ع  َرَغة والزَّ غ  َزَعةً". والرَّ ا ِورد َصَدر"، ويُروى: "َزع 
َرَغة": ِظمء  من أَظماِء اإلبل وهي أن يسقيها يوماً بالغَداة ويوماً بالعَ  غ  َزَعة، قال: الرَّ َرَغة أصحُّ من الَزع  غ  شي؛ فإذا دريد: الرَّ

ُء الظاّهرة.سقاها في كل يوم إذا ا  نتصف النهار فذلك الظَّم 
. َرَغة: أن تَسقيها سقياً ليس بِتام وال كاف  غ   وقال ابن األعرابي: الَمغ َمغَة: أن تَرد اإلبل الماء ُكلّما شاءت، والرَّ

با الشيء وتُخفيه. َرَغة: هي أن تَخ  غ   وقال ابن عبّاد: الرَّ
َض و َرَغة: أن تلزم اإلبل الَحم  غ  َرَغة.قال: والرَّ غ  ِض ثم َشِربت فَتِلك الرَّ  هي ال تُريده. وقيل: إذا أصابت َحول الماء من الَحم 
 والتركيب يدل على رفاهة ورفاغة ونَع َمة.

 رفغ

ف ُغ: األم الوادي وشّره تراباً.  أبو مالك: الرَّ
 ً  : وجاء فالن بمال َكَرفغ التراب: أي في كثرته، قال أبو ُذؤيب الُهذلي يصف جمالً بُختيا

يَةً كانت  َكثِيراً َطعَاُمهـا أتى غِ   قَر 
يُرها َكَرف    التَُّراِب ُكلُّ َشيء  يَم 

غِ: اللين والسهولة.
ف  : أي لين. وأصل الرَّ ف ُغ: الناحية. ويقال: تُراب َرف غ وطعام َرف غ  وِكل س َرفَغ   وقال األخفش: الرَّ

غ  من القرية: أي من ناحية منهم ومنها؛ وليس في وسط القوم ووسط القرية، وقال ابن األعرابي: هو في َرف غ  من قومه وفي َرف  
فُع ?مثال فَل س  وأف لُس   ع: أر   ، قال رؤبة: -والجم 

تَب تُ  فُغِ  الج  ُحوالً َجِدي َب األر    َمس 

ل وهو ثوب أبيض.  أراد بالمسحول الطريق، ُشبِّه بالسَّح 
ف غ: األرض السهلة، وجَ  عه: ِرفاغ ?مثال حب ل وحبالوقال أبو زيد: الرَّ  .-م 

ب، يقال: َرفَُغ َعي ُشه ?بالضم ف ُغ: السعة والِخص  : أي اتسع، فهو عيش راِفغ -مثال َرفاهة وزَرفاِهيَة -َرفاَغة وَرفاِغيَةً  -والرَّ
ِنيَة. نِيَة من العيش وُرفَه  : أي واسع طيب، وهو في ُرفَغ   وَرِفي غ 

فاغُ: المغابن من اآلباط و  أصول الفَِخذين، الواحد َرف غ  وُرف غ، قال أبو خيرة: الضم ألحل الحجاز.واألر 
فاغُ وُرفُوغ. قال: وكل موضع من الجسد يجتمع فيه الوسخ؛ فهو ُرف غ  ع: ار  ف ُغ أصل الفَِخذ، والجم  ف ُغ والرُّ وقال ابن دريد: الرَّ

فقيل: يا رسول هللا كأنَّك أوه مت في صالتك؛ فقال:  : أنه صلّى فأوهم في صالته؛-وفي حديث النبي ?صلى هللا عليه وسلم
وكيف ال أوهم وُرف غ أحدكم بين ُظفُره وأن َمِلته. كأنه أراد: ووَسخ ُظفُره، فاختصر الكالم. ومما يُبين ذلك حديثه اآلخر: واستبطأ 

َراِجَمكم. أراد أنكم ال تُقلِّمون أظفاركم ثم الناس الوحي فقال: وكيف ال يحتبس الوحي وأنتم ال تُقَلِّمون أظفاركم وال تُنَقَّون بَ 
فاغ.  تحكُّون بها أرفاَغُكم فيعلق بها ما في األر 

ف غَاِن فقد وجب الغُس ل. يريد: إذا التقى ذلك من الرجل والمرأة؛ وال يكون -وفي حديث "ُعمر" ?رضي هللا عنه : إذا التقى الرُّ
 ذلك إال بعد التقاء الِختانَي ن.

: َعشر من -في الحديث األول طول األظفار وترك قصَّها حتى تطول. وقال الفّراء في قوله ?صلى هللا عليه وسلموإنما أنكر 
فغين: أي نتف اإلبط.  السُّنة وذكر منها تقليم األظفار ونَت َف الرُّ

ِجها، قال:  ف غ من الَمرأة: ما حول فَر   وقال النَّضر: الرُّ

ني َجي ئالً فيها َخـ قد ُجو  قَةَ   َدب  َزوَّ َكب   َدقِي  ماَء الرَّ فاغِ َضخ    األر 

َغة من النساء: الصغيرة الَهنَِة ال يصل إليها الرجل. فُو   وقال ابن عبّاد: الَمر 
ف غَي ِن الصغير المتاع. ف غَاء: الدقيقة الفَِخذَي ن الَمِعي قَةُ الرُّ  والرَّ

قاغُ من الناس: َسِفلَتُهم.  واألر 
فَ  ِضع.وقال ابن دريد: األر   ُغ: َمو 

 وقال غيره: تََرفََّغ الرجل المرأة: إذا قعد بين فَِخذَي ها ليَطأها.
 ويقال: تََرفَّغ فالن فوق البعير: إذا َخشي أن يرمي به خلف رجليه عند ثِي ل البعير.

 والتركيب يدل على َضعة ودناءة.

 رمغ



 : َموضع.-ابن دريد: ُرَماغ  ?بالضم
: َرَمغ ُت ا تَه بيدك كاألديم ونحوه.وقال ابن عباد  َمغه: إذا َعَرك   لشيء أر 

ِمغاً: أي لَفَّق تُه. غ ت كالماً تَر   ورمَّ
يتُهما. غ ت رأسه بالدُّهن والطعام باألُدم: روَّ  ورمَّ

 روغ

غاً َوَوغاناً: إذا مال وحاد عن الشيء.  راغ الرجل والثعلي وغيرهما يَروغ َرو 

َوغ  ّواغ: الثعلب، يقال: هو أر   من تَع لب، قال َطَرفَة بن العبد لعمرو بن هند يَلوم أصحابه في ِخذ النهم: والرَّ

  تََرَك هللاُ له واِضَحه   ال  َخِلي ل  ُكن ُت خالَل تُـهُ  ُكلُّ 

َوغُ من ثَع لَـب   ُكلُُّهمُ  بَهَ اللَّي لَةَ  ما  أر   بالباِرَحه   أش 

ِله(: أي مال إليهم من حيث ال يعلمون، وقال الفّراء: أي َرَجع في حال إخفاء، قال: وال يُقال ذلك إالّ  وقوله تعالى: )فََراغَ إلى أه 
فيه.  لمن يُخ 

فَراغ عنه؛ فقال" ألم أرك؟ فقال: إني ُكنت ُجن باً.  -: أنه رأى ُحذيفة ?رضي هللا عنه-وفي حديث النبي ?صلى هللا عليه وسلم
.-وقال ُمعاوية لعَبد هللا بن الُزبير ?رضي هللا عنهم ر  َت في ُجح  ر انَجَحر  ت من ُجح   : إنّما أنت ثعلب َرّواغ ُكلّما َخَرج 

ّواغ بن عبد الملك بن قَيس من ُسَمي التُِّجي بي، ذكره ابن يونس في تاريخ ِمصر ولم يَِزد.  والرَّ
اغ بن بُرد بن نَِجيح أبو الحسن المصري األي دَ  وَّ ّواغ الُخَشني وأحمد بن الرَّ  عاني: ِكالهما من أصحاب الحديث.وُسليمان بن الرُّ

. غي َجعَار وانظري أين الَمفَرُّ  وفي المثل: ُرو 
َواغ.  واالسم منه: الرَّ

وهذه ِرَواغةُ بني فالن وِريَاَغة بني فالن: للموضع الذي يصطِرعون فيه، صارت الواو ياء النِكسار ما قَبلها، وهذا القلب ليس 
واق واء وما أشبههما من غير قلب. بِضربة الِزب، فإنهم قالوا: الرَّ  والرَّ

ب. ياغ: أي في الِخص   وقال ابن عبّاد: يقال: فالن في الرَّ
غ حاجة إلى فالن: أي أب ِغيها بُغاء َوشيكاً. غ. قال: وأنا ُمنذ اليوم أُرو  و  َوي غة، من الرَّ  ويقال: أَخذ تني بالرُّ

 وخير له َرَواغاء: أي كثير.
 ي طلب وأراد، يقال أَرغ ت الصيد، وماذا تُِريغ: أي ماذا تُريد، قال دارة أبو سالم: وقال غيره: أَراغَ الرجل: أ

  بين العَي ِن واألن ِف ساِلمُ  وِجل َدةُ   عن سالـم وأُِري غُـهُ  يُدي رونني

 في ابنه سالم. -وتمثَّل به عبد هللا بن عمر ?رضي هللا عنهما
 قوله: وقال َعبيد بن األبرص يُرّد على امرئ القيس 

لَتَُهنَّ  ً  وأف  نَهُ َصِفَر الِوطابُ  ولو  ِعل بَـاء  َجـِري ضـا َرك    أد 

 فقال

ِعدُ  راً  أتُو  َت ُحج  َرتي وتََرك  نَي ِه الغُـَرابُ  يُِري غُ   أُس   َسَواَد َعي 

ـش   ولَو   بَاَء بن َجح    بأن  يَبي َن لَك اإليابُ  َرِضي تَ   القَي َت ِعل 

 تكم: أي اْطلُبوني َطِلبتكم، قال خالد بن جعفر بن كالب في فَرسه َحْذفَه: ويقال: أريغوني إَراغَ 

ني َت الَوِري دِ  وَحذ فَةَ   إَراَغتَُكـم  فـإنِّـي أِري غُو    كالشَّجي تَح 

غها وسغبلها ورولها: إذا رّواها دسماً، ومنه حديث النبي ?صلى غَ فالن ثَِردة بالدسم ومرَّ هللا عليه  وقال ابن األعرابي؛ َروَّ
غ  له لُق مة. ويروى: إذا صنع ألحدكم خاِدمه طعاماً فليُق ِعده -وسلم يَُرّوِ معه : إذا كفى أحدكم خادمه حرَّ طعامه فليُقِعده معه وإالّ فَل 

غها ثم ليُعِطها إيّاه. فُوهاً فليضع في يده منه أُكلة أو أُكلَتين. يوروى: فليأخذ لُقمة فليَُرّوِ  فإن كان َمش 
 اغ: أي طلب؛ بمعنى أَراغ.وارت

 والُمراَوغة: الُمصارعة.

 وفالن يَُراِوغ في األمر.
 وَرَواغَ القوم: إذا طلب بعضهم بعضاً، قال َعدي بن زيد الِعبادي: 

رُ  لَمَ   النّاِصُر الَحِقي قَةَ إن  أظ   وأنا ُدو  م  تَِضي ُق فيه الصُّ   يَو 

مَ  َواغُ وال يَن   يَو  ـِريرُ  إالّ الُمَشيَّعُ  عُ فَ   ال يَن فَُع الـرَّ  النَّح 



لَم" يعني: انه نصر النعمان حتى ملكه العرب.  ويروى: "إذ  أظ 
 وتََراَوغ القوم: أي َراوغ بعضهم بعضاً.

َغت. َغِت الّدابة: إذا تََمرَّ  وقال ابن دريد: تََروَّ
 والتركيب يدل على ميل وقِلّة استقرار.

 ريغ

ياغ ?بالكسر  َهج والغُبار، قال: رؤبة: الرَّ  -َشِمر: الّرِ

لَقا وإن   قـا تُهوي  أثاَرت  من ِريَاغ  َسم   َحَواِميها ُمَدقَـّ

لَقا وإن    ُمَدقَّقا ُحَواِميها به تُهوي  أثاَرت  من ِريَاغ  َسم 

لَق فَقَلب. يَاغ: التراب، واراد: وإن أثارت ِرياغاً من َسم   وقيل: الرَّ
 ً يَاغ ?أيضا  : النَّفَار.-والرَّ

 ثالثَتُها تَدُخل لفي التركيبين يعني هذا التركيب والذي قبله.و
غها به: أي رّواها. ُر: َريَّغ فالن لُق مة بالّسمن وروَّ  وقال النَّض 

ب.  وقال العَُزيزي: الُمريَّغ: الشيء الُمترَّ

غها به: أي رّواها.  وقال النَّضر: تريّغت َريَّغ فالن لُقمة بالسمن وروَّ
ب.وقال العَُزي زي  : الُمَريَّغ: الشيء المتُرَّ

ت. ر: تََريَّغَت اللقمة بالسمن: أي تروَّ  وقال النَّض 

 زبغ

 : أي بجملته وحدثانه.-ابن عبّاد: يقال ُخذ ه ِبَزبِغَِه ?بالتحريك

 زدغ

ُت بها. َدَغة وهي الَمَخدَّة، يقال: تََزدَّغ  َدَغة: لغة في الِمص   ابن عبّاد: الِمز 

 َزغغ

غُّ ?بالضمابن األعرابي:   : ُصنَاُن الَحبَش.-الزَّ
ُزِغيَّة ?بالضم غ   : وهي لغة ِلبعض العجم.-وقال غيره: يقال: كلَّمتُه بالزَّ

ُزغ: َضرب من الطير َزعموا، وال أعرف ما ِصحتُه. غ   وقال ابن دريد: الزُّ
غ: األوالد الصغار؛ ال غاز  ُزغ: القصير الصغير، قال: والزَّ غ   واحد: ُزغ ُزغ.وقال ابن عبّاد: الزُّ

َزغ ?بالفتح  : أي َخفيف نَِزق.-وقال ابن دريد: رجل َزغ 
َزغ ?بالفتح  : أي خفيف نَِزق.-وقال ابن دريد: رجل َزغ 
ِضع بالشام. َزغ: َمو   وقال ابن عبّاد َزغ 

َزَغة:َضع ف الكالم. غ   والزَّ
ت حلَّه. قاء: إذا ُرم  ُت رأس الّسِ َزغ   وَزغ 

ُت بالرجل: َسِخر   َزغ   ت منه.وَزغ 
َزغ: الَمغموز في الحسب، قال رؤبة:   وقال غيره: الُمَزغ 

ذَر   غِ  واح  َزغِ  َعلَيَّ   أقاِوي َل العَُداةِ النُّزَّ غ  ُت بالُمز    إنِّي لَس 

 ويروى: "الُمَدْغَدغِ" وهما بمعنى، وقال أيضاً: 

ِلغِ  فال تَو  ني باَمرئ  ُمس  َمقَ   تَِقس  َزغِ  أح    أو ساقَِطة  ُمَزغ 

 قال أيضاً: و

َزغِ  والعَب دُ    َعب ُد الُخلُِق الُمَزغ 



َدغِ".  ويورى: "الُمَدغ 
ع َزعة. فيه، وكذلك الزَّ َزَغة: ان تخبأ الشيء وتُخ  غ   وقال الُمفَضَُّل: الزَّ

الُء. َزِغيَّةُ: الَكبُو  غ   وقال غيره: الزَّ
 وقال ابن فارس: الّزاي والغين ليس بشيء.

 زلغ

غاً: أي َطلعت؛ والنار ارتفعت. ابن عبّاد: َزلَغَتِ   الشمس ُزلُو 
وقال الليث: تََزلَّغَت  رجلُه وتََزلّعت: أي تَشقّقت، رواه الزهري عنه وقال: هذا تَصحيف والصواب بالعين الُمهملة. قال الصَّغاني 

 ابته النار فاحترق.مؤِلف هذا الكتاب: لم أجد هذا التركيب في كتاب الليث وقال العَُزي زي: ازدلَغ الجلد: إذا أص

 زوغ

غُ ويَزي ُغ؛ وا ِد، وزاغَ عن الطريق يَُزو  غاً: وهو الميل عن القص  غُ َزو  ي غِ، يقال: َزاَغ يَُزو  غُ مثل الزَّ و  : الزَّ  لياء أفَصُح.ابن دريد 
 ً  تح التاء وضم الزاي.، وقرأ نافع في الّشواذ: ربنا ال تَُزغ قلوبنا بف-وزاغَ قلبه يَُزوُغه: أماله، جاء ُمتعدياً ?أيضا

ُت به. غ َزَوغاناً: أي جاَر، وُزغ   وقال اليَزيدي: يقال: َزاغَ في كل ما جرى في المنطق يَُزو 
ة: "وال َمن  َزاَغها بالَخَزاِئم"، قال: و مَّ مام؛ من قول ذي الرُّ غاً: جذبها بالّزِ ُغها َزو  العين أعرف. وقال ابن عبّاد: زاغَ النّاقة يَُزو 

مة فلم أجده في ميميَّته التي أّولها: قال الصَّ   غاني مؤلف هذا الكتاب: أما اللغة فبالعين المهملة ال غير، وأما ما ذكر لذي الرُّ

جا النَّاِعجاِت. فََسلِّمـا َخِلي ِليَّ    َطلَل  بَي َن النَّقي واألَخاِرمِ  على  ُعو 

 زيغ

ي غ: الميل، وقد َزاغَ يَِزي ُغ َزي غاً وَزيَغَا َغة.الزَّ  ناً وَزي غُو 
 وزاغَ البصر: أي كل، قال هللا تعالى: )ما زاغَ البََصُر وما طغى(.

ز عن الحق، وقوم زاَغة  عن الشيء: أي زائغون، كالبَاعة للبائعين. ( أي شك وَجو   وقوله تعالى: )في قُلُوبهم َزي غ 
 وزاَغِت الشمس: إذا مالت؛ وذلك إذا فاء الفَيُء.

اغُ: هذا الطائر، والّزاغُ: ُغراب صغي ر إلى البياض ال يأكل الحِجيََف، والجمع: ِزي غَان؛ مثال طاق وِطيقان. وقال األزهري الزَّ
ب. عه ِزي غان، ال أدري أَعربي هو أم ُمعَرَّ  وَجم 

بَنا( وقوله عز وجل: )فَلَّما  بَهم(.واَزاَغه عن الطريق: أي أماله عنه، ومنه قوله تعالى: )َربَّنا ال تُِزغ  قُلُو   َزاُغوا أَزاغَ هللا قُلُو 
يِي غاً: إذا أقمت َزي غَه، قال: وهو مثل قولهم: تظلّم فالن من فالن إلى فالن فََظلّمه تظليم  اً.وقال أبو سعيد: َزيَّغ ُت فالناً تَز 

 والتََّزايُُغ: التمايل.
فأما قولهم: تَزيّغت المرأة فإنما هي من باب اإلبدال؛ وهي وقال أبو زيد: تََزيَّغَِت المرأة: إذا تَبَّرجت وتزينت. وقال ابن فارس: 

 نون أُبدلت َغيناً.
 والتركيب يدل على ميل الشيء.

 سبغ

غاً: أي اتسعت.  بُُغ ُسبُو   َسبَغَت النعمة تَس 
لوع، وعجيزة سابغة.  وقال الليث: كل شيء طال إلى األرض فهو ساِبغ، وناقة ساِبغَة الضُّ

 ، وأل يَة ساِبغة أيضاً.وِلثَة سابِغَة: قبيحة
(، وقال عمرو بن مع ِدي َكِرب ?رضي هللا عنه َمل  سابِغَات  المرأة أبيه وكان  -ومطر ساِبغ  ونعمة سابِغَة، قال هللا تعالى: )أِن اع 

جها بعد أبيه قبل إسالمه في الجاهلية:   تزوَّ

ر   فََزي نُكِ    ِن َزي نيوذو النُّونَي   وسابِغَة    في َشِري ِطِك أُمَّ بَك 

 وقال أبو ذُؤيب الُهذلي: 

َدتاِن قَضاُهما وعليهما ُرو   تُبَّعُ  أو  َصنَُع السََّوابِغِ  داودُ   َمس 

 وَسبَغَْت قُصيرى الفَرس، قال عمرو بن أحمر الباهلي يصف فََرساً: 

ُرهُ  َسبَغَت   نَِد َظه  تَهُ لم وإذا  قُصي َراهُ وأُس  نَـدِ  تََدافََع ِخل   يُس 



 أبو عمرو: َسبَغ ُت لبغداد وَسبَغ ُت للكوفة: أي ِمل ت إليهما ُسبُوغاً، وبَلَغتُهما أيضاً.وقال 
، وفي حديث عائشة ?رضي هللا عنها بَُغ مه: أي أتَمُّ بََغ مما هي. -وهذا أس  رع كانت أس  عاً ُمقلّصة فقالت: ِوَدد ت أنَّ الّدِ  ِدر 

 َساِبُغ.وقال األصمعي: يقال بيضة لها سابغ: أي لها تَ 
ش. دان، وِضده الَكم  ل ساِبغ: أي طويل الُجؤ   وفَح 

فاهية.  والسَّب غَة: السَّعَة والرَّ
 : أي عليه ِدرع سابِغَة .-وقال ابن األعرابي: رجل ُسبُغ  ?بضمتين

بُُغ، ولواله تُُر العُنق، ألن البيضة به تَس  بِغَةُ البيضة: ما توصل به البيضة من َحلَق الّدرع فتس  لكان بينها وبين َجي ب الدرع  وتَس 
بَغَة  ?بكسر الباء وفتحها بِغَة  وتَس  رة، وفيها لُغات: تَس  يَغ  ?بغير هاء -خلل وَعو  بِغ  وتَس  ، وأوالدها فُصحاها، ُسميت بمصدر -وتَس 

َزَجله بها؛ فاتقع في ترقُِوته أنه أخذ الحربة ألُبَي بن خلَف فَ  -َسبََّغ، وهي َرف َرف البيضة. وفي حديث النبي ?صلى هللا عليه وسلم
د:  فه. وقال ُمزرَّ ع فلم يخرج كثير دم واحتقن في َجو  ر  بِغَِة البيضة فوق الّدِ  تحت تَس 

بِغَة   ـيَريَّة   وتَس  َكة  ِحـم  فَضُّ عنها الَجنَاِدلُ  ُدالِمَصة    في تَـر    تَر 

 وقال أبو َوْجَزة السعدي: 

بِغَة   ُجها لم يُهل َهلِ  لداودَ   ي عُهايَغ شى الَمنَاِكَب رَ  وتَس    كانَت  نَس 

بََغ عليُكم  نِعمه ظاِهَرةً وباِطنَةً(. بََغ هللا عليه النعمة: أي أتمها، قال هللا تعالى: )وأس   وأس 
بَاُغ الَضوء: إب الُغه مواِضعه وإي فاء كل ُعضو حقّه. ومنه قول النبي ?صلى هللا عليه وسلم بِغ  -ألنس ?رضي هللا عنه -وأس  : أس 

 وضوءك يَُزد في ُعمرك.
بِيغاً ?فهي ُمَسبِّغ بغير هاء َهَضت ه، وكذلك من الحوامل -وَسبَّغَِت الناقة تَس  : إذا كانت كلّما نَبَت على ولدها في بطنها الَوبر أج 

 كلها. وقال أبو ُعبيد عن األصمعي: إذا ألقَت الناقة ولَدها وقد أشعر قيل: َسبَّغَت فهي ُمَسبِّغ.
 وقال أبو عمرو: َسبََّطِت اإلبل بأوالدها وَسبَّغَت: إذا ألقتها.

 والتركيب يدل على تمام الشيء وكماله.

 سدغ

ِغ، والصاد أكثر.  السُّد غُ: لغة في الصُّد 

 سرغ

غ . بانُه الّرطبة، الواحد: َسر  ِم: قُض   ابن األعرابي: ُسُروغُ الَكر 
َف من العنب بأُصولها.إذا أكل القُ  -قال: وَسِرغَ الرجل ?بالكسر  ُطو 

غ : موِضع في آخر الشام وأّوِل الِحجاز بين الُمِغي ثَة وتبوك من منازل حاّجِ الشام، وهناك لَقي ُعمر ?رضي هللا عنه أَمَراء  -وَسر 
 .-األجناد على ثالث عشرة مرحلة من المدينة ?على ساِكنيها السالم

طى: قَرية بالجزيرة من ديار ُمض غى َمر   ر.وَسر 

 سغغ

تُه فيه. وقال أبو ُعبيد: عن أبي زيد: َسغ َسغ ُت الطعام: إذا أو َرج  تُه فيه، وقيل: وقيل: َدح  َسع ته َسغ َسغ ُت الشيء في التراب: َدَسس 
 َدسماً، وفي الحديث: ثم َسغ َسغها، وقد ُكتب الحديث بتمامه في تركيب ص ع ن ب.

َرَغه ته وقال ابن األعرابي: َسغ َسَغ رأسه وأم  ناً. وقال غيره: َسغ َسغ ت رأسي: إذا َوضعت عليه الّدهن بكفِّك وعَصر  : إذا رّواه ُده 
ب.  ِليتشرَّ

قاً بين فَع لل وفعَّل، وإنما زادوا السين دون سائر -وأصلُه: َسغَّغ تُه ?بثالث َغي نات ، الّ أنهم أبدلوا من الغَين الوسطى سيناً فَر 
 ذلك القول في جميع ما أشبهه من الُمضعَّف مثل: لقلَق وقَل قَل وعثعث وكع كع.الحروف ألن في الكلمة سيناً، وك

وقال ابن دريد: السَّغ َسغَة: االضطراب، يقال منه: َسغ َسغ ت الشيء: إذا حّركته من موضعه كالوتد وما أشبهه، قال: وتََسغ َست 
 ومن الباب الذي قبله؛ يعني تركيب س ع ع. ثَنيّته: إذا تحركت. وقال ابن فارس: ممكن أن يكون من باب اإلبدال

 وقال غيره: التََّسغ ُسُغ: الدخول في األرض، قال رؤبة: 

ـَوغِ  إليك ُجـو مـن َجـَداَك األس  َسـغ ـُسـغِ  إن    أر   لم يَعُق ني عائُق التَـّ

غِ  في َم الُمضَّ قُبني وَعج      األرِض فار 



م من يمضغونني عندك؛ أي يعي قُب عج   بني، أي انُظر إللّي ولى الذين يمضغُونني عندك كيف حالي وحالهم.أي: فار 
 وقال ابن عبّاد: تََسغ سغ إليه في الشجر حتى دخل إليه: أي تخلَّل.
 والتركيب يدل على دّجِ الشيء في الشيء باضطراب وحركة.

 سلغ

لَغ ُسلُوغاً: إذا أسقطت الّسن التي َخل َف السَِّديس وَصلَغَت؛ فهي  الليث: َسلَغَت البقرة والشاة: إذا خرج ناباهما، يُقال: بَقَرة الشاة تَس 
 ساِلغ وصالغ، وكذلك الثنى بغير هاء، وذلك في السنة السادسة.

ل؛ ثم تَبيع؛  غُ في ذوات األظالف بمنزلة البُُزول في ذوات الخفاف، ألنهما أقصى أسنانهما، ألن ولد البقرة أول سنة ِعج  والسُّلُو 
ثَنِي؛ ثم َرباع؛ ثم َسِديس؛ ثم ساِلغ َسنة والساِلغ سنتين إلى ما زاد. وولد الشاة أول سنة َحَمل أو َجد ي؛ ثم َجذَع؛ ثم  ثم َجذَع؛ ثم

 ثني؛ ثم رباع؛ ثم َسديس؛ ثم ساِلغ.
لَغ بيِّن السَّلَغ: وهو الذي يُطبخ فال ُء. وقال الفَّراء: لحم أس  لَغ من اللحم: النِّي    بنضج.وقال أبو عمرو: األس 

 وقال ابن األعرابي: يقال رأيته كاِذباً ماِتعاً سلَغ ُمنسِلخاً: كلّه الشديد الُحمرة.
لَع ?بالغين والعين لَغ وأس   .-ويقال لألبرص: أس 

 وأما قول رؤبة: 

ِلغِ  فال تَو  ِرئ  ُمس  ني بام  َمقَ   تَِقس  َزغِ  أح    أو ساقَِطة  ُمَزغ 

لَغَ  لَـغِ  يُد عى ِللَّئيمِ  أس     األس 

 فهو األمر الشديد الحمرة حتى يتثشر، وهو عيب.
 وَسلَغ رأسه: لغة في ثَلَغَه.

لغ: اللئيم أيضاً.  واألس 
 وقال ابن فارس: السين والالم والغين ليس بأصل؛وإنما هو من باب اإلبدال.

 سمغ

 ابن دريد: الّساِمغَان والّصاِمغَاِن: جانبا الفم تحت طرفي الشارب من عن يمين وشمال.

 سوغ

غاً وَسَواغاً: أي سُهل َمدخلُه في الَحل ق، قال هللا تعالى )سائغاً للّشاربيَن(، قال:  غ َسو   ساغَ الشراب يَُسو 

ً  فََساغَ  ما  الَحِمـيمِ  أََغصُّ بالماءِ  أكادُ   لَي الشََّراُب وُكن ُت ِقد 

الماء البارد، قال ثعلب: فالحميم عند ابن األعرابي  قال تعلب: سألت ابن األعرابي عن معنى الحميم في هذا البيت فقال: الحميم
 من األضداد.

ُغه وِسغ تُه أِسي غُه، يتعدى وال يتعدى.  ويقال أيضاً: ُسغ تُه أنا أُسو 
َواغُ ?بالكسر تَك، يقال: الماء ِسَواغُ الغَصص، قال الُكَمي ت:  -والّسِ  ما أسغ َت به ُغصَّ

ة   وكانت ُت بِغُصَّ عاً ِسواُهم  َطبِيبُها يَِضي قُ   ِسواغاً أن  َجئز    بها ذَر 

ني شيء كانوا هم الذين يدفعونه؛ فقد أُتيت من قِبلهم. ت بشيء أو َهمَّ  يقول: كنت إن َغِصص 
َوغ: أي سائغ.  وقال ابن دريد: شراب أس 

.  وقال أبو عمرو: ساَغت  به األرض: أي ساَخت 
 وساغَ له ما فعل: أي جاز له ذلك.

َغتُه ويقال: هذا َسو   َغتُه أيضاً. وقال الفّراء: هذا َسو  ُغه وَسو  غُ هذا وَسي ُغ هذا: للذي ولد بعده ولم يولد بينهما، يقال: هي أخته َسو 
ُغه للذّكر أيضاً.  وَسو 

غ هذا: أي على صيغته، قال يجوز أن يكون من أنه يجري مجراه ويستمر استمراره؛ ويجوز أن  وقال ابن فارس: يقال هذا َسو 
 السين؛ ويجوز أن تكون السين ُمبَدلة من صاد؛ كأنه ِصي غ ِصيَاَغتَه. تكون

َواُغه؛ للجميع.  ويقال: هم أس 
 وقال ابن عبّاد: ساَغِت الناقة: أي َشذّت.

ُعه وال يَكاُد يُِسي غُه(  .وأَساغَ ُغصَّتَه، يقال: أِسغ  لي ُغصَّتي: أي أمهلني وال تُع ِجل ني، قال هللا تعالى: )يَتََجرَّ
َوغَ الرجل أخاه: إذا ُوِلد معه، وقال ابن عبّاد: إذا ُوِلد بعده.  وقال اللحياني: أس 



َج: أساغَ فالن بفالن: إذا تم به أمره وبه كان قضاء حاجته، وذلك أنه يريد به عدة رجال وعدة دراهم؛ فيبقى  وقال ابن بُُزر 
 ثر من ذلك قيل: أَساُغوا.واحد به يتم األمر، فإذا أصابه قيل: أَساغَ به، وإن كان أك

ِوي غاُت السالطين من هذا، وهي ُمَولَّدة. ِوي غاً: أي َجّوته، وتَس  تُه له تَس  غ   وَسوَّ
ُت له كذا: أي أعطيته إياه. غ   وقال ابن دريد: َسوَّ

 والتركيب يدل على سهولة الشيء في استمراره في الحل ق خاصة ثم يُحمل على ذلك.

 سيغ

غ هذا: للذي ُولد بعده ولم يُولد بينهما. يقال: هذا َسي غ هذا  وَسو 
ُغه.  وِسغ ُت الشراب ِسي غُه: لُغة في ُسغ تُه أُسو 

 شتغ

تِغُه َشت غاً: إذا َوِطئ تَه وذَلّل ته.  ابن دريد: َشتَغ ت الشيء أش 
 والمشاتِغ: المهالك.
تَغَه: أي أت لَفه.  وأش 

 شجغ

ُغ: نق ل القوائم بُسرعة َجغ: ُمقدم. قال الَصغاني ُمؤلف هذا الكتاب: هذا تَصحيف، والصواب بالعين العَُزي زي: الشَّج  ، وَجمل أش 
 المهملة، وقد ذكرته في موضعه.

 شرغ

غ والشرغُ ?بفتح الشين وكسِرها؛ والكسر أجود ف ِدع الصغيرة، وهو في كتاب الليث بالزاي، قال في باب الغين -الشَّر  : الّضِ
غ ?يُ  ز  غان  بنات -خفَّف ويُثقّلوالشين والزاي: الّشِ بيان من يشتري الّشز  فِدع الصغيرة، وقال فيه القائل: يا معشر الّصِ : وهو الّضِ

 الِغزالن.
 وقال: 

َق طاِحَرة   تَرى فُو فَو  َحن ِطراً   الشَُّزي ِزيَغ يَط  ت الشَّنَاِغي بِ  ُمس    ناِظراً تَح 

 هاء والمحدثين وهو تَْعِرْيب َجرخ.وَشْرغ: من قُرى بُخاراء؛ يُنسب إليها جماعة من الفق

 شرنغ

نُوغُ: الضفدع الصغيرة بِلُغَة أهل اليمن.  ابن دريد: الشُّر 

 شغغ

قه.  ابن عبّاد: شغَّ البعير ببوِله َشغّاً: إذا فَر 
قوا.  وقد َشغَّ القوم: تفرَّ

ُز به والطعن. وقال أبو ُعبيدة: هي أن تُدخله والشَّغ َشغَة: تحريك السنان في الَمط عُون. وقال ابن عبّاد: الشَّغ َشغَة بالرمح : الغَم 
 وتُخرجه، وأنشد ِلعَبد َمناف بن ِرب ع الُهذلي: 

بَ   َشغ َشغة والضرُب َهـي قَـعَة فالطَّع نُ  يمة العََضدا َضر  ل تحت الّدِ   الُمعَوَّ

ل: الذي يبني العالة وهي ِشبه الظُّلَّة ليَستَتِر بها من المطر.  الُمعّوِ
ً وال ب من الهدير.-شَّغ َشغَةُ ?أيضا  : َضر 

ب: التَّصِري د وهو التقليل، قال رؤبَة:   وقال الليث: الشَّغ َشغَة في الشُّر 

ِطي عَُك لم يَُشـغ ـَشـغِ  لو بي  ُكن ُت أس  َرغِ  ِشر 
ُل ِمث َل األف  غو    وما الَمش 



؛ من َشغ َشغ ت البِئر: إذا تها. أي: ِمثل الفاِرغ وقيل: لم يُّكدَّر   َكدَّر 
 وقال ابن دريد: َشغ َشغ ت أفناء: إذا َضبب ت فيه ماء أو غيره ولم تَمأله.

تنعت عليه فََرّدده في فيها تأديباً، قال أبو كبير الُهذليَّ يصف فرساً:   وَشغ َشَغ الُملِجُم اللِّجتَم في فم الدابة فام 

ـذُّ قَـذالُـهُ  ذو   غَةً ِسواَر الُمل ِجمكاَن َشغ شَ  غذ    َغيِّث بَـث ـر  يُب 

وار: الُمساورة، والمعنى: يَغ ِلب قَذاله ِسوار الُملجم، ويروى: َشع َشة، ويقال: َشغ َشغَة تَقَع قُع وصو ت غيث: عدو بعد عدو، والّسِ
ب، ومن روى: "إن  كان" فَرف ُع السوار أجود والنصب جائز.  في الحر 

 وقال ابن عبّاد: الشَّغ َشغة: العجلة.
 ركيب يدل على الِقلّة.والت

 شفدغ

ف ِدع الصعيرة.-ابن دريد: الشُّف ُدغ ?بالضم  : الضُّ

 شلغ

 ابن دريد: َشلََغ راسه وثلَغَه: إذا َشَدَخه وكسره.

 صبغ

بَغ ?مثال ِشب غ  وِشبَع   ب ُغ والّصِ ً  -الّصِ ب غ ?أيضا بَغ به. والّصِ بة: ما يُص  َطبغ به، ومنه قوله تعالى: )و-والّصِ ِصب غ  : ما يُص 
ُع: ِصبَاغُ، قال:   لآلكلين(، والَجم 

 الِمع ـَدةَ بـالـدَّبَـاغِ  وباِكرِ   من ُدن ـياَك بـالـبَـالغِ  تََزجَّ 

ـَرة   حِ   لَـيَّنَِة الـَمـضـاغِ  بكس 
  أو  ما َخفَّ من ِصبَاغِ  بالِمل 

باُغ واحد؛ كِدب غ  وِدبَاغ  وِلب س وِلباس. ب غ والّصِ  ويقال: الّصِ
و زيد: يقال ما تركته بصب غ الثمن: أي لم أتركه بثمنه الذي هو ثّمن ه ويقال: ما أَخذتُه بِصب غِ الثمن: أي لم آُخذه بثمنه وقال أب

 الذي هو ثمنه ولكن أخذ تُه بغالء.
ب غِ.  ويقال للجارية أول ما يُتسّرى بها أو يُع َرس بها: إنها لَِحديثة الّصِ

بَغ بُغُه وأص  ِبغه ?والكسر عن الفّراءوَصبَغ ت الثوب أص  ً  -ه وأص  ، قال ُعذَافِر -مثال ِعنب؛ وهذا عن األصمعي -َصب غاً وِصب غا
 الِكندّي: 

بُغ   ِري قا من  ثِيابي ِصبَغاً تَحِقيقـا وأص  فُِر ال تَش    َجيِّد العُص 

ب ُغ الخفيف. ِري ُق: الّصِ  التَّش 
َرة هللا، أي  : قُل  يا محمد بل نتَّبِع ِصب غَةَ هللا؛ رّداً على قوله: بل نتَّبع ِملّة إبراهيم ونتَّبع ِصبغة وقوله تعالى: )ِصب غَةَ هللا( أي ِفط 

ب غة هللا. وإنما ُسميت الِملّة ِصب غَة ألن النصارى امتنعوا من تطهير أوالدهم بالماء األصفر، من قوِلهم َِ : هللا، وقيل: اتَّبِعوا ِص
 : إذا َغَمَست ها فيه َصب غاً وَصبََغ يده في الماء كذلك، قال ذلك األصمعي وأنشد: َصبَغَِت الناقة َمشافِرها في الماء

ـبَـار   فََصبَت   بي  َمَشافِراً كـاألش    على ما قُدَّ يَف ِري ه الفَار   تُر 

ـبَـار   َشبُوبين لها َمس كَ     بأص 

ين، وقيل: ِصب غَة هللا هي التي أمَ  ب غة: الّدِ تَتَن  -َر هللا بها ُمحمداً ?صلى هللا عليه وسلموقال أبو عمرو: الّصِ وهي الِختانَة؛ اخ 
ب غة على الِختَانَة. -إبراهيم ?صلوات هللا عليه ب غة، فَجرت الّصِ  فهي الّصِ

لَبة وأَحبُّها إ-وناقة  صاِبغ  ?بال هاء غاً، وهي أجَودها مح  ُعها ُصبُو  ُعها وَحُسن لونه، وقد َصبَغ َضر   لى الناس.: إذا امتأل َضر 
بُُغ، وبالسين أيضاً.  وَصبَغَت  َعَضلَة فالن: أي طالَت؛ تَص 

 ، قال َجن َدل بن المثنى الطَُّهوي: -وَصبَغَِت اإلبل في الّرعي فهي صابِغَة ?بالهاء

تُـهُ  ً   بِـُرُجـع  أب ــالَءِ  داَوي  ـفَـاءِ  َسَواِهما َن باألش   ولَس 

َن َملَث الظَّل ـمـاءِ  ذا تََمس  مِ   اغ  بُغ َن في َعَشاءِ  بالقَو    لم يَص 

بُون"، يقال: َصبَأ في الطعام وَصبَغ: إذا َوَضع فيه رأسه.  ويروى: "لم يَص 
ل العرب: َصبَغ ت الرجل بعيني  تني به، من قَو  ِضع لما قََصد  ويقال: َصبَغُوني في عينك وَصبَغون عنك: أي أشاروا إليك بأني َمو 

ت إليه. قال  ملةويدي: أي أَشر  قاله أبو  -األزهري: هذا َغلَط؛ إذا أرادت العرب بإشارة أو غيرها قالوا: َصبَع ُت ?بالعين الُمه 



 زيد.
بَغ: في األع الم واِسع.  وأص 

بَغ من الخيل: الذي اب يَضَّت  ناِصيَتُه أو أبيَيَّت أطراف ذنبه.  واألص 
بَغ من الخيل: الذي ابيَّضت ناِصيَتُه أو ابيَّضت أطر  اف ذنبه.واألص 

بَغ من الطير: الذي ابيّض ذنَبُه.  واألص 

 وقال ابن عبّاد: األصبَغ أعظم السُّيول.
بَغ.  واإلنسان إذا ُضِرب فأحدث: فهو أص 

 وأما قول رؤبَة: 

بَغِ  يُع ِطي نَ  ِل اإلله الس  ً   من فَض  بَغِ  وُدفّاعاً َكَسي لِ  َسي با  األص 

ب بغ واد من أودية البحرين.قال أبو إس حاق: ال أدري ما َسي ل األص  غَاني ُمؤلف هذا الكتاب: األص   غ. قال الصَّ
ب غَاء من الّشاء: التي اب يَض َطَرف ذنبها.  والصَّ

باء في  ب غَاء: نب ت. وقال أبو زياد: من الشَّجر الصَّبغاء؛ وهي تَن بت في الرمل؛ وهي َشبيهة بالضَّعَه؛ وهي من مساكن الّظِ والصَّ
عَة أعظم ورقاً وأن ضر ُخضرة. وقال أبو القَي ظ يحتفرن ف ب غَاء مثل التُمام؛ والضَّ ي أصولها الُكنُس. وقال غيره من األعراب: الصَّ

 نصر: الّصب غَاء: شجرة بيضاء الثمرة.
نة : أنه ذكر قوماً يُخرجون من النار ضبائَر َضبائر فيُطرحون على نهر من أنهار الج-وفي حديث النبي ?صلى هللا عليه وسلم

ب غاء.-فينبتون كما تن بت الِحبّة في َحِميل السَّي ل، قال رسول هللا ?صلى هللا عليه وسلم  : هل رأيتم الصَّ
بُغ  ب غاء الطاقة من النَّب ت إذا طلعت كان ما يلي الشمس من أعاليها اخضر وما يلي الظل أبيض والصَّبّاغ: الذي يص  وقيل: الصَّ

باغة ?بالكسر : أنه رأى قوماً يتعادون فقال: ما لهم؟ قالوا: -ِحرفته. وفي حديث ابي هريرة ?رضي هللا عنه :-الثِّياب. والّصِ
خرج الدَّجال؛ فقال: كذ بة َكذبها الّصبّاغون، ويروى: الصَّيّاغون، ويروى: الصَّّواغون. وهم الذين يصبغون الحديث: أي 

نونه ويُغيِّرونه.  يُلّوِ

بّاُغون  -اً عن النبي ?صلى هللا عليه وسلمأيض -وعن أبي هريرة ?رضي هللا عنه أنه قال: اك ذب الناس أو من أكذَب الناس الصَّ
ب المواقيت فيه  ناعتين تَكثُر منهم المواعيد في رد المتاع وَصر  والصَّّواغون. قال الخطابي: معنى هذا الكالم أن أهل هاتين الّصِ

الناس، قال: وليس المعنى أن كل صاِئغ وَصبّاغ كاِذب: ولكنه لّما فَشا هذا وُربما وقع فيه الُخل ف فقيل على هذا إنهم من أكذب 
الصَّنِيع من بعضهم أطلق على عاّمتهم ذلك؛ إذ كان كل واحد منهم بِرَصد أن يُوَجد ذلك منه، قال: وقد قيل إن المراد به ِصياغة 

ب غَة ?بالضمالكالم وِصب غَتُه وتلوينه بالباطل؛ كما يقال: فالن يَُصوغ الكالم و رة التي -يَُزخرفه، ونحو ذلك من القول.والصُّ : البُس 
لة ُصب غَة أو ُصبغتين.  قد نَِضج بعُضها، تقول: نََزع ت من النخ 

بضربه ونفيه إلى  -وَصبِيغ بن ُعَسي ل الذي كان يُعنِّت سؤاالته عن القرآن وغاِمضات الكالم الناس، فأمر عمر ?رضي هللا عنه
 ى واليها أالّ يُؤويه تأديباً.البصرة وكتب إل
 : ماء لبني ُمنقذ بن أعيا من بني أسد بن ُخزيمة.-وُصبَي غ ?ُمصغّراً 

 وُصبي غاء: موضع قُرب َطلَح من الرمل.
بَغها. بَغ هللا عليه النّعم: أي أتّمها، لغة في أس   وأص 

رها النُّضج. : إذا ظهر في بُس  بغ  بَغَت النخلة فهي ُمص   وأص 
بَغت ال بِيغاً، والسين أكثر.وأص   ناقة وَصبَّغَت تَصِبيغاً وَسبَغَت  تَس 

َرة: مثل ذَنَّبَت.  وَصبَّغَت البُس 
 ، قال رؤبة: -وَصبَّغَت المرأة ثيابها ?والتشديد للُمبالغة

غِ  قد غِ  أن    َعِجبَت  لَبّاَسةُ الُمَصـبَـّ   الَح َشي ُب الشََّمِط الُمثَمَّ

 ا وقد أشعر. واصطبََغ بالصب غ: أي ائتَدم.وهو أن تُل قي ولدها من بطنه
ب غة.  وقال اللِّحياني: تََصبَّغ فالن في الدين تََصبُّغاً: من الّصِ

 والتركيب يدل على تلوين الشيء بلون ما.

 صدغ

 ً غاً، ويقال: ُصد غ ُمعَق   -الصُّد غُ: ما بين العين واألذن، ويسمى ?أيضا َرب، والجمع: الشعر الذي تَدلى على هذا الموضع: ُصد 
َداغ ، قال:   أص 

ُس نَِقد   شابَتِ   هللا ُغالَماً بَـع ـَدمـا عاَضها ر  َداغُ والّضِ   األص 

غُ ?بالسين قال قُطرب: أن قوماً من بني تميم يقال لهم بَل عَنبر يقلبون السين صاداً عند أربعة أحرف: الطاء  -وربما قالوا: السُّد 
بعد السين؛ وال تُبالي أثانية كانت أم ثالثة أو رابعة بعد أن يكّن بعدها، يقولون: ِسراط وصراط؛ والقاف والغين والخاء؛ إذا ُكّن 

َدَغة، وسّخر لكم وصّخر لكم؛  َدغة وِمص  غََب؛ وِمس  غَبة وَمص  وبَس طة وبَص طة؛ وسيقل وصي قل؛ وَسَرقت وَصَرق ت؛ وَمس 



 والسََّخب والصََّخب.
َدَغة؛  َدغة ?بالزايويقال للِمَخّدة: الِمص  ّدغ، وربما قالوا ِمز  راط: ِزَراط.-ألنها تُوَضع تحت الصُّ  ، كما قالوا للّصِ

َغه في المشي. ِغك ُصد   وحكى أبو ُعبيد: َصَدغ ت الرجل: إذا حاذيت بُِصد 
َداغُ: ِسمة في الصُّدغ.  والّصِ

َدغ نملة من َضع ِفه: أي ما يقتُل.  وقولهم: فالن ما يَص 
 ل ما َصَدَغك عن هذا األمر: أي ما َصَرفك ورّدك.وقال األصمعي: يقا

 وانَّبع فالن بعيره فما َصَدَغه: أي فما ثناه؛ وذلك إذا نّد.
ُهن، يعني الفأر؛ ألنه لَضع ِفه ال يقدر على شيء فكأنه مصروف عنه. َدغ   وعن َسلَمة: اشتريت ِسنَّواراً فلم يص 

َغين. وقال األص د  معي: هما يضربان من كل أحد في الدنيا أبداً وال واحد لهما يُعرف؛ كما قالوا واألصَدغان: ِعرقان تحت الصُّ
َرَوان.  الِمذ 

َداغ. ُدوغ : إذا ُوِسَمت بالّصِ  وقال ابن ُشَمي ل: بعير َمص 
ُغه إلى هذه الُمدة، ويجوز أن يكون فَعِ  ِدي غ: هو الذي أتى له من وقت الوالدة سبعة أيام؛ ألنه إنما يشتد ُصد  يال بمعنى والصَّ

مفعول؛ من َصَدغه عن الشيء: إذا صرفه؛ يقال: ما َصَدَغَك عنه. ومنه حديث قتادة: كان أهل الجاهلية ال يورثون الصبي 
ِدي غِ الذي ال يحترف وال ينفع نجعل له نصيباً من الميراث، يقال منه:  يجعلون الميراث لذوي األسنان يقولون: ما شأن هذا الصَّ

 َغة: أي َضعُف: فهو َصِدي غ.َصُدغ الرجل َصَدا
َداغِ.-وقال ابن ُشَميل: إبل ُمَصدََّغة ?بفتح الدال الًمشددة  : إذا ُوِسمت بالّصِ

ُت الرجل: إذا داريته: قال: وهي الُمعَارضة في المشي.  وقال ابن عبّاد: صادغ 
تُه  عن الشيء إذا صرفته عنه. والتركيب يدل على عضو من األعضاء وعلى َضعيف، وقد شذّ عن هذا التركيب َصَدغ 

 صغغ

 ابن األعرابي: َصّغ: إذا أكل أكالً كثيراً.
لَه.  وَصغ َصغ الرجل شعره: إذا رجَّ
 وَصغ َصغ ت الثَِّريدة: مثل َسغ َسغ تُها.

 صفغ

ف ُغ ?بالفتح فََغ غيره الشيء: أي أقمحه إياه، وأنشد لرجل من أهل اليمن يُ -أبو مالك: الصَّ ح باليد: وأص   خاطب أمة: : القَم 

نَكِ  ف ـغِ  ُدو  غاَء ِريَاِغ الرَّ ِفِغي هِ   بَو   فالِك أيَّ َصف غِ  فأص 

 تََري  َكفَِّك ذاةَ نَف ـغِ  وأن    َخي ر  من ُحَطاِم الدَّف عِ  ذلك

ِفي نَها غِ  تَش      بالنَّف ِث أو بالَمر 

ْفُغ: أسفل الوادي وأألم موِضع فيه. والدَّْفُغ: تِْبن الذُّرة   ونُسافَتُها. والنَّْفُغ: الت نفُط. والَمْرُغ: اللعاب.الرَّ

 صقغ

ق ع، قال وروي:  ق ُغ لُغة في الصُّ  ابن عبّاد: الصُّ

يَةُ َضّب  في ُصقُغ   كأنَّها   ُكش 

 قال: وأُنِكر أن يكون إكفاًء.

 صلغ

لَُغ صُ  ، قال رؤبة: الصُّلوغ في ذوات األظالف: مثل السُّلُوغ، يقال:َصلَغَِت البقرة والشاة تَص   لُوغاً؛ فهي صاِلغ، وِكباش ُصلُّغ 

بُ  غِ  والَحر 
لَّ بَاُء الِكباش الصُّ   ُشه 

 ويروى: "السُّلَّغِ".
لَُغ في السنة  اِلغ من الضَّأن هي التي تم لها أربع سنين وهي في الخامسة. وقال أبو زيد: الشاة تَص  وقال ابن فارس: الصَّ

 ة الخامسة: وليس بعد الصُّلُوغ سن.السادسة. وقال األصمعي: بل في السن
ل وقال ابن األعرابي: ُسلَّغ وُصلَّغ وَسَواِلغ وَصَواِلغ: وذلك لتمام خمس سنين. وقال ابن دريد: شاة َصاِلغ وَساِلغ: وهي الُمسّن مث



اِلغ في الشَّاء كالقارح في الخيل.  الُمِشّبِ من البقر. وقال ابن عبّاد: الصَّ
ل غَ   ة: السفينة الكبيرة.وقال الليث: الصَّ

 : الهضبة الحمراء.-وقال أبو عمرو: الصَّلَغ ?بالتحريك
لَغَة: الرباعية من اإلبل السمينة أو السَّديس، وأنشد:   والصَّ

ـي فِدى َف الطَّمّ  َجهَّزَ   ابِن داود أبـي وأُّمِ ل  أُلُو    في ِرس 

 ً ـغِ  َكتائبا
ـل     األَحـمّ  كالصَّ

 صمغ

ُغ: واحد صُ  غَةً. وفي الصَّم  ل ح، والقطعة منه: َصم  ُموغ األشجار، وأنواعه كثيرة، فأما الذي يقال له الصَّمغ العربي فصمغ الطَّ
غَة، وذلك إذا لم يترك له شيئاً؛ ألنها تُقتَلَع من شجرتها حتى ال تبقى عليها ُعل قَ  تُه على ِمث ل َمق ِرف الصَّم  ة، ويروى: الَمثَل: تََرك 

 الّصضمغَة. على ِمث ل َمق لَع
غَان: جانبا الفم وهما ملتقى الشفتين مما يلي الّشدقين. وقال ابن األعرابي: هما مجتمعا الّريق م  في  والصَّاِمغَان والصََّماغان والّصِ

لّصماَغين فإنها جانبي الّشفَّة وتُسّميها العامة الّصّواَرين. وقال ابن دريد: الّصاِمغان مثل الّساِمغَين سواء. وفي الحديث: نَظَّفوا ا
 مقعدا الَملََكين، قال: 

نَاَء بَـنـي َعـتَـابِ  قد   الصََّماَغين على األبوابِ  نَت فُ   َشاَن أب 

غَة األرض: هي ما ذاب من ذهبها وفضَّتها فكأنه صمغ  ِرُكم. َصم  غَة األرض وكلوا من ِكس  لَم: دعوهم وَصم  وقال تميم بن َحذ 
 سال من شجر.
ِمُغ الشجرة.وقال ابن عبّاد: ل ِمُغ فوه وأذناه وعيناه وأنفه كما تُص  غَان وهو الذي يُص   قيت َصم 
غَة . َحةُ: َصم   والقَر 

َمَخ، الواحدة: ِصَمغَة   َمَغ والّصِ وقال أبو زيد: إذا ُحلبَت الناقة عند والدها يوجد في أحاليل ضرعها شيء يابس يسمى الّصِ
 لولى.وِصَمَخة ، فإذا فُطر ذلك أفصح لبنها وأح

غَاَن. غَةَ، مثل َصم   وقال ابن عباد: يقولون لقيت اليوم أبا ِصم 
ِمغَة  يلبئها. َمغَِت الشاة: إذا كان لبؤها طريا أول ما تُحلب، وشاة ُمص   وأص 

َمَغ شدقه: أي كثر بَُصاقُه.  وأص 
ُغ. َمغَِت الشجرة: إذا خرج منها الصَّم   وأص 

ِمي غاً: جعلت فيه غ ُت الحبر تَص  ُغ. وَصمَّ م   الصَّ
َمغ ُت الصاب: وهو ان تشرط شجرة ليخرج منه شيء مر فينعقد كالصبر. تَص   واس 

غَةُ أي القرحة. م  َمَغ: صارت به الصَّ تَص   وقال ابن عباد: اس 

 صنغ

هذا التركيب مهمل في كتب اللغة التي سميتها في صدر هذا الكتاب التي استخرجته منها، وإنما حملني على ذكره أني رأيت 
بخط ابن العصار السلمي الرقي؛ وهو أبو الحسن علي بن عبد الرحيم بن الحسن، وخطه في الصحة واإلتقان حجة؛ وفي 

 َمَزال المعضالت ومعاميها وَمَضال المشكالت ومواميها محجة، في رجز رؤبة: 

غِ  فال نَـّ غِ  يمارس  تسمع للعيي الصُّ
  األعضاَل بالتَملُّ

، وكذا في سائر نسخ موجدة ببغداد من أراجيز رؤبة. ورأيت في نسخة مقروءة على ابن ولم يتعرض في الشرح لمعناه
 دريد من أراجيزه برواية أبي حاتم وتأريخ الفراغ من نسخها ذو الحجة سنة سبع وستين ومائتين: 

بَّغِ  فال   تسمع للعَنِّيِ الصُّ

بَّغِ" ولم يت  عرض لشرحه أيضا، وبإزائه في الحاشية: لم يعرفه أبو بكر أيضاً.بالنون في "للعَنّيِ" وبالباء الموحدة في "الصُّ
َر، ولم يخطر ببالي الفحص عن هذا اللفظ إبان البابي ببالد الهند  والشك بأن اللفظ مصحف، فإنه لو خال من التصحيف لفُّسِ

فقد حيل بين العير والنََّزوان والَت حين  وأوان ترددي إليها؛ فإن بها نُسخاً متقنة بهذا الديوان وبسائر دواوين العرب، فأما اآلن
 أوان، وهللا تعالى الُمستعان.

تِ  حنت   الذي كانت نوار أجنت وبد  نوار والت هنا َحنَـّ

ُط الزور ويَُشنِّفُه. وم يُِّغ" فَي ِعل  من صاغ يصوغ: وهو الكذاب الذي يَُصوغُ الكذب ويزخرفه ويُقَّرِ نه وأما الذي عندي فإنه "الصَّ
َن. -رضي هللا عنه-أبي هريرة  حديث  أنه رأى قوماً يتعادون فقال: مالهم؟ قالوا: خرج الدجال؛ فقال: كذبة كذبها الصَّّواُغو 

يُِّب من  وأصل َصيِّغ: َصي وغ ؛ َكَسيِّد  وأصله َسي ِود  من َساَد يَُسوُد. وقد جاء على فيعل من األجوف الواوي كلمات منها: الصَّ



ُب؛ وال ُت صاَب يَُصو  يُِّت من صاَت يَُصو  َرة -وكان العباس رضي هللا عنه َصيِّتاً -صَّ يُِّر والصَّيُِّر من الشُّو  ؛ والسَّيُِّد؛ والَميُِّت؛ والشَّ
يِّ  -وهي الّشاَرةُ والَهي ئة- ُع؛ ومن الصورة؛ والثَّيُِّب؛ وقيل: إن القيل أصله قيل من القول ألن قوله نافذ على الناس؛ والنَّيُِّر؛ والطَّ

يُِّن، وأمثالها. يُِّق؛ والشَّيُِّق؛ والهَّ  والسَّيُِّغ؛ والرَّ

 صوغ

غاً: أي رسب في األرض. غُ َصو   صاغَ الماء يَُصو 
ُم في الطعام: كذلك.  وَصاغَ األُد 

اغُ وصائُغ وَصيّاغُ  غاً، ورجل َصو  ُغه َصو  وأصله َدي َواُر،  ، وأصله َصي َواغُ؛ َكَديّار  -بلغة أهل الحجاز-وَصاغَ الشيء يَُصو 
يَاَغةُ؛ وأصلها: ِصَواَغةُ.  وعمله: الّصِ

 وصاَغةُ هللا ِصي غَةً َحَسنَةً: أي خلقه ِخل قَةً حسنة.
 وِسهام ِصي غَة : أي من عمل رجل واحد، انقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها، قال العجاج: 

ً   قد راشها وركـبـا وِصي غَةً  ِب ما تَقضَّبا وفارجا   من قَض 

 وقال أبو حزام غالب بن الحارث العكلي: 

ُرها حرى أن يكيسا ِشرعة    َصي غَة  وَجّشـاُء فـيهـا ومعي   َحش 

 وقال ابن عباد: فالن من َصي غَة  كريمة: أي من أصل كريم.
غاِن: أي ِسيّاِن. غُ هذا: إذا كان على قدره، وهما َصو   وهذا َصو 

ُغ أخيه:  ُغه من تحته؛ كل يقال.وقال أبو عمرو: يقال: هذا َصو  ُغه من فوقه وَصو   إذا ولد في أثره، وَصو 
غاِن: إذا كانا ِلَدةً. غاِن وَسو  ُغه. وقال ابن دريد: هما َصو  غُ اإلناء: أي قدره. وكل شيء كان قدر شيء فهو َصو   وهذا الماء َصو 

ِغه. غُ أخيه طريده: ولد في أثره؛ مثل َسو   وقال غيره: هو َصو 
َغتَُك.وقال ابن عبا ُغَك وَصو   د: هي أختك َصو 

 قال: وَصاغَ له الشراب: لغة في ساغِ.
أنه رأى قوما يتعادون فقال: ما لهم؟ قالوا: خرج -رضي هللا عنه-وفالن يَُصوغُ الكذب: أي يختلقه، ومنه حديث أبي هريرة 

. ّواُغون   الدجال، فقال: كذبة كذبها الصَّ
يِّغَةُ   : الثَِّري َدةُ، وأصلها َصي ِوَغة .-اء المشددةبكسر الي-وقال الفراء: الصَّ

يُِّغ: الكذاب المزخرف حديثه.  والصَّ
غَ الملك( سموه بالمصدر؛ كما يقال: هذا درهم ضرب األمير: أي  وقرأ يحيى بن يعمر والعَُطاردي وابن عمير: )قالوا نَف ِقُد َصو 

 الملك( كأنه مصدر صاغَ؛ نحو قولهم: به بوال؛ من بال، مضروبه. وقرأ سعيد بن جبير وقتادة والحسن البصري: )ُصَواغَ 
 وبالدابة قوام؛ من قام.

 وان َصاغَ الشيء: مطاوعُ صاَغه.
 والتركيب يدل على تهيئة شيء على مثال مستقيم.

 صيغ

َغه بالسمن وَريَّغَه وَصيَّغَ   ه بمعنى واحد.ابن شميل: َصيََّغ فالن طعامه: أي أنقعه في األُدم حق تََريََّغ. وقد َروَّ

 ضغغ

ب : إذا كانت الروض ناضرة.  أبو صاعد الكالبي: َضِغي غَةَ من بقل ومن ُعش 
َعةُ والَمغ َمغَةُ والحديقة. ِغي غَةُ والَمر  َغَدةُ والضَّ َضةُ والَمر  و   وقال أبو عمرو: يقال: هي الرَّ

غَائِغ: وهي   العشب الكثير.وقال ابن األعرابي: تركنا بني فالن في َضِغيغَة  من الضَّ
ِغي غَةُ. ِغيغَةُ والرَّ  وقال الفّراء: إذا كان العجين رقيقاً: فهو الضَّ

ِغي ُغ: الخصب.  والضَّ
 وقال ابن األعرابي: أقمت عنده في َضِغي غِ دهره: أي قدر تمامه.

ِغي غَةُ من الناس: جماعة يختلطون.  وقال ابن عباد: الضَّ
ِغي غَةُ: خبز األرز  المرقق. وقال بعضهم: الضَّ

 : األحمق.-مثال الغََضاَضةِ -والضَّغَاَغةُ 
 وقال ابن عباد: أَضغَِّت األرض: ارتوى نباتها.



. ؛ وهي من العيش: الناعم الغَضُّ  وأَضغَّ القوم: أي صاروا في َضِغي غَة 
ِطغَاغُ الروضة: ارتواء نباتها.  واض 

 ا الكت شيئاً بين الحنكين والسنَّ لها.والضَّغ َضغَةُ: لوك الدرداء، يقال: َضغ َضغَِت العجوز: إذ
 وقال ابن دريد: الضَّغ َضغَةُ: أن يتكلم الرجل فال يبين كالمه.

 وقال غيره: الضَّغ َضغَةُ حكاية أكل الذئب اللحم.
 والضَّغ َضغةُ: زيادة في الكالم وكثرة.

 وقال ابن دريد: َضغ َضَغ اللحم في فيه: إذا لم يحكم مضغه.
عُ منه أو يقاس عليه، وذكر أكل الذئب اللحم ولوك الرداء وقال ابن فارس:  الضاد والغين ليس بشيء وال هو أصال يُفرَّ

 واألحمق والعجين الرقيق والخصب ثم قال: وليس هذا كله بشيء وإن ذكر.

 ضمغ

 َضَمغ ُت الجلد: بللته إذا كان يابساً.
َمغَه  َماغُ: أن يكثر بصاق وقال الخارزنجي: َضَمَغ شدق البعير: إذا انشق، وأض  َمَغ شدقه، قال: األض  السلم. وقال الليث: أض 

 ِشِدق ه، وأنشد: 

َمغَ    على عوارضه البُصاقا يسيل  شدقه يبكي علـيهـا وأض 

 وقال أبو عمرو: اْنَضَمَغ: أي ابتل.

 طغغ

يَا: الثور.  ابن األعرابي: الطَّغُّ والطُّغ 

 طلغ

لَغَاُن: أن يُع يي في لَُغ المهنة.الكالبي: الطَّ  عمل على الكالل. وإذا عجز الرجل، يقال: هو يَط 

 طمغ

 ابن عبّاد: الطََّمُغ: الغََمُص في العين، يقال: َطِمغَت  عينه تَطَمغ.

 ظربغ

بَغَانَةُ: الحية.  أبو عمرو: الظَّر 

 غوغ

 ابن دريد: الغَاغُ: الذي يسمى الَحبََق.
نََوى  .وقال الليث: الغاَغةُ: نبات شبه الِهر 

غاُء  غاًء. قال: وبه سمي الغَو  وقال أبو عبيدة: الجراد أول ما يكون سرة، فإذا تحرك فهو َدبًَي قبل أن ينبت جناحاه، ثم يكون َغو 
 من الناس.

غاُء   : شبه البعوض إال أنه ال يعض وال يؤذي ألنه ضعيف.-أيضا-قال والغَو 
غاُء.وقال األصمعي: إذا أحمر الجراد فانسلخ من األلوان كله  ا صار إلى الحمرة فهو الغَو 

غاَء فهو على وجهين: إن نويت به ميزان حمراء لم تصرفه، وإن نويت به ميزان قعقاع  وقال أبو عباس: إذا سميت رجال بِغَو 
 لهذا التقسيم في باب الحروف اللينة. -إن شاء هللا تعالى-َصَرف تَه. وسنعيد ذكره 

 فتغ

غِ أو نحوه.: ا-زعموا-ابن دريد: الفَت ُغ   لوطء، يقال: فَتَغ ُت الشيء اف تَغُه فَت غاً: إذا وطئته حتى ينشدخ، مثل الفَد 
 وقال غيره: تَفَتََّغ الشيء تحت الضرس سريعاً، وهو كالبطيخ ونحوه.



 فثغ

 ابن عباد: فَثَغ ُت رأسه: مثل شدخته.

 فدغ

ُت رأسه أف َدُغه  ُخ الشيء المجوف، يقال: فََدغ  غاً، ومنه حديث النبي الفَد غُ: َشد  : إن هللا أمرني أن آتيهم -صلى هللا عليه وسلم-فَد 
." " و "يُث لَغ  لَغ   فأبين لهم الذي جبلهم عليه، فقلت: يا رب إني إن آِتهم يُف َدغ  رأسي كما تُف َدغُ العترة. ويروى: "يُف 

. وفي حديث آخر في الذبح بالحجر: إن لم يَف َدغِ وفي حديث ابن سيرين: أنه ُسئل عن الذبيحة بالعود فقال: كل ما لم يُف دَ 
غ 

ده.  الحلقوم فكل. أي: إن لم يُثَّرِ
َدُخ، قال رؤبة:   والِمف َدغُ: الِمش 

 ِمف َدغِ  َمقَاِذي َف مدق مني  حنيات الدواهي اللدغ وذاق

َدغُ بهاتي  ن السبابة والوسطى واف َدغُ بهذه يعني اإلبهام.يقال: فََدغَ الكماة في السمن. وقيل ألعرابي: كيف أكلك الثريد؟ فقال: أص 
ُت حب العنب ونحوه.  وفََدغ 

 ، واإلهمال أكثر.-بالعين المهملة-: التواء في القدم. وقال غيره: هو كالفََدعِ -وقال ابن عباد؛ الفََدغُ ?بالتحريك
 واألفداغ: ماء عليه نخل في جبل قطن.

ُت الطعام: أي َسغ َسغ تُه.  وفََدغ 
 يء الن عن يبس فقد ان فََدغَ.وكل ش

 فرغ

غاً وفََراغاً، وفَرعَ يَف َرغُ   ُت من الشغل أف ُرغُ فُُرو  َمعُ -فََرغ  مركب  -بالضم-يَف ُرغُ  -بالكسر-لغة فيه، وكذلك فَرغَ  -مثال َسمَع يَس 
ادة وسعيد بن جبير واألعرج وُعمارة لغة أيضاً. وقرأ قت -بالفتح فيهما-من لغتين. وقال يونس في كتاب اللغات: فََرغَ يَف َرغُ 

غُ" بكسر الّدارعُ: )َسنَف َرغُ لكم( بفتح الراء، على فَِرغَ يَف َرُغ وفََرغَ يَف َرغُ، وقرأ أبو عمرو وعيسى بن عمر وأبو السمال: "َسنِف رِ 
راء مع كسر النون، وزعم أن النون وفتح الراء على لغة من يكسر أول المستقبل، وقرأ أبو عمرو أيضاً: "َسنِف رغُ" بكسر ال

 تميما تقول: نعلم.
، ومنه قراءة أبي الهذيل: )وأصبح فؤاد أُّمِ موسى فَِرغاً(، وقرأ الخليل: -فُُرغاً  ورجل فَِرغ : أي فارغ ، َكفَِره  وفاِره  وفَِكه  وفاِكه 

. وقوله تعالى: )وأصبح فؤاد أُمِّ  -بضمتين غ ، كذُلُل  بمعنى ُمذَلل   موسى فارغاً( أي خاليا من الصبر، ومنه يقال: إناء بمعنى ُمفَرَّ
، وقيل: فارغاً من االهتمام به ألن هللا تعالى وعدها أن -صلوات هللا عليه-فارغ، وقيل: خالياً من كل شيء إال من ذكر موسى 

 يرده إليها بقوله عز وجل: )إنا رادوه إليك(.
معروف، واآلخر: القصد للشيء، وهللا تعالى ال يشغله شيء عن شيء، ومنه والفراغ في اللغة على وجهين: الفََراغُ من الشغل 

ً -قيل في قوله تعالى: )َسنَف ُرغُ لكم( أي سنقصد. ويقال   : فََرَغ إليه، قال جرير: -أيضا

ُت إلى نُمير أالَنَ    حين كنت لهم ِعقابا فهذا  وقد فََرغ 

ً -وقال جرير   يرد على البعيث ويهجو الفرزدق:  -أيضا

تُ   اتقى القين العراقي بـاسـتـهِ  ولما   إلى القين المقيد في الحجل فََرغ 

غاً: أي مات.  ويقال: فََرغَ فُُرو 
غُ الدلو المؤخر، وهما من منازل غُ الدلو المقدم وفَر  غاِن؛ فَر  غُ: مخرج الماء من الدلو من بين العََراقي، ومنه سمي الفَر   والفَر 

 ائذ الهذلي يصف الَحمير: القمر، قال أمية بن أبي ع

غِ  وذكرها   صيهد الحر برد الشمال من  فيح نجم الـفُـُرو 

غَ ال يكون في  َرَدها"، ويروى: "من َصي َهِد الصيف". وقال ابن قتيبة في كتاب األنواء: َغِلَط هذا الشاعر، ألن الفَر  ويروى: "فأو 
 طلوعه وال في سقوطه صيهد وهو شدة الحر.

 الهذلي: وقال أبو خراش 

غ طويل ذكا  لـنـا يوم كــأن أواره وظـل   النار من فيح الفُُرو 

َغي ِن من الكواكب. غ" بالعين المهملة: أي من أعاليه، وإنما جمع الفُروغَ بما حول الفَر   ويروى: "الفُُرو 
غَ، وقال الُكميت:   وقال الجمحي: الجوزاء تسمى الفُُرو 

َوي ن   كيف  أرضنا هـذا أوان تـحـيين يا  بغير العَتَِكـّيِ تَـر 



َغي ن   قد  كـيف إال بـنـداه تَـن ـَدي ن   أم ِت نوء الفَر    طالما ُحِرم 

 العتكي: هو مخلد بن يزيد بن المهلب.
 وكل واحد منهما كوكبان بين كل كوكبين قدر خمس أذرع في رأي العين.

أعرابي: تبصروا الشَّيفان فإنه يصوك على َشعَِفِة المصاد كانه  : اإلناء الذي فيه الصقر؛ وهو الدبس، وقال-أيضا-والفَرغُ 
، والمصاد: الجبل، والِقرشاُم: القُراُد. غِ صقر. الشَّيِّفاُن: الطليعة؛ وأصله َشي وفان   قرشام على فَر 

غُ الحفر: بلدان لتميم. غُ القبة وفَر   وفَر 
غانَةُ: ناحية بالمشرق تشتمل على أربع مدن وقصبات  غانَةُ وفَر  ِغب نان، وليست فَر  َجن ُد وكاَساُن وَمر  كثيرة، فالمدن: أوُش وأوز 

 بلدة بعينها.
غانَة  غانُ -وفَر   : من قرى فارس.-ويقال: فَر 

غاُن: بلد باليمن من مخالف بني زبيد.  وفَر 
َغاَن الموصلي: من أصحاب الحديث.  وأبو الحسن احمد بن الفتح بن عبد هللا بن فَر 

 .-حرسها هللا تعالى-: مواضع حول مكة واألف َراغُ 
 وأف َراَغةُ: مدينة باألندلس.
ُرمُ -وفَُرَغِت الضربة تَف ُرغُ   : -رضي هللا عنه-، قال لبيد -بالهاء-. أي اتسعت، فهي فَِري غَة  -مثال َكُرَمت  تَك 

َرامِ  كان  فَِري غَة  عجلى رمـوح   وكل   رشاشها لهب الّضِ

 لَمَزاَدةُ الكثيرة األخذ للماء.: ا-أيضا-والفَِريغَةُ 
 والفَِرب ُغ: مستوى من األرض كأنه طريق، وقيل له: فَِري غ  كأنه قد أثر فيه لطول ما وطئ، قال أبو كبير الهذلي: 

تُهُ    أبان بذي فَِري غ  مخرف نهجا  بأفل تحسـب أثـره فأَجز 

تَه" أي أ َرِف" شبه بياض الفرند بوضوح هذا الطريق، ويروى: "فأَجز  جزت هذا المرثي ومعك سيف، وروى ابن حبيب: "ِمج 
 أي يجرف كل شيء.

 وفرس فَِري غ  وِفَراغ : واسع المشي همالج.
 : ناحية الدلو التي تصب الماء منه، قال: -بالكسر-والِفَراغُ 

  به ذاة ِفَراغ  عثجال يسقي

 وقال أبو عمرو: الِفَراغُ: الِعُدُل من األحمال بلغة طيئ.
 ابن األعرابي: كل إناء عند العرب ِفَراغ . وقال

 وقال األصمعي: الِفَراغُ: حوض من أدم واسع ضخم، قال أبو النجم: 

  جنبي فَِراغ َعث َجل طاوية    بها كل نِيَاف  عنـدل تهدي

 ويقال: عنى بالِفَراغُ ضرعها أنه قد جف ما فيه من اللبن فتغضن.
 لغزيرة الواسعة جراب الضرع.وقال أبو زيد: الِفَراغُ من النوق: ا
 والِفَراغُ: في قول امرئ القيس: 

لِ  فلق  له عن أزر تألبة   ونحت   ِفَراغِ معابل ُطح 

؛ أي: رمته عن قوس، وله: المرئ القيس، وأزر: قوة وزيادة، وقيل: الِفَراُغ النصال  : تحرفت  القوس الواسعة جرح النصل نحت 
؛ أي: نحت فَِراغَ؛ والمعنى: كأن هذه المرأة رمته -بالنصب-لبعيدة السهم، ويروى: "فَِراغَ العريضة، وقيل: الِفَراغُ: القوس ا

 بسهم في قلبه.
 : أي انصب.-بالكسر-وقال ابن عباد: الِفَراغُ: القدح الضخم الذي ال يطاق حمله، وجمعه: أف ِرَغة . وفَِرغَ الماء 

 والفََراَغةُ: الجزع، قال: 

تَطارُ من الفَراَغِة يُ  يكاد   س 

اُغ، قال طليحة بن خويلد األسدي في قتل ابن أخيه حبال بن سلمة بن خويلد:  -بالكسر-والِفْرُغ   الفُر 

  وإن لم يُسلموا برجالِ  أليسوا  ظنكم بالقوم إذ تقتلونهـم فما

غاً بقتل فلن  تُك أذواد أُِصب َن ونسـوة فإن  حبال تذهبوا فِر 

غاً وفَر    غاً: أي هدرا لم يطلب به.ويقال: ذهب دمه فِر 
 واالف َرُغ: الفارغ، قال رؤبة: 

َرغِ  شربي  كنت أسطيعك لم يَُشـغ ـَشـغِ  لو
  وما المشغول مثل األف 



غِ وهو السعة. غاُء: ذاة الفَر   والطعنة الفَر 
 .واألف َراغُ: الصب، وقوله تعالى: )ربنا أف ِرغ  علينا صبراً( أي اصبب؛ كما تفرغ الدلو: أي تصب

 وحلقة ُمف َرَغة : أي مصمتة الجوانب.
 ويروى قول رؤبة: 

  الغرب رحيب الَمف َرغِ  بمدفق

 بضم الميم وفتحها، فالضم بمعنى اإلْفَراِغ، والفتح بمعنى الموضع، وقال أبو وجزة السعدي: 

 الـذُّّوادُ  عبهلها عباهل  لجوف وردها أفراد أف ِرغ  

ُت الدماء: أرقتها.  وأف َرغ 
تُه تَف ِري غاً: أي صببته. وتَف ِريُغ الظروف: إخالؤها.وفَرَّ   غ 

َغه شربا. وقال ابن  غ ألنه راهن على أن يشرب عساً من لبن ففَرَّ غ  الحميري الشاعر، وقيل له ُمفَّرِ ويزيد بن ربيعة بن ُمفَّرِ
غ، وكان حليفاً آلل خالد بن  أسيد بن أبي العيص بن أمية، قال: وله اليوم الكلبي في نسب حمير: هو يزيد بن زياد بن ربيعة ُمفَّرِ

 َعِقب  بالبصرة.
غَ عن قلوبهم(.  وقرأ الحسن البصري وأبو رجاء  والنخعي وعمران بن جرير: )حتى إذا فُّرِ

تفِرَغةُ من اإلبل: الغزيرة.  والُمس 
تِف َراغُ في اصطالح األطباء: تكلف القيىء.  واإلس 

تَف َرغَ فالن مجهوده: إذا لم  ِره شيئاً.واس  تَف رغ : ال يدخر من ُحض   يبق من جهده وطاقته شيئاً. وفرس ُمس 
ُت من المزادة لنفسي ماء: إذا اصَطبَب تَه. ُت: أي صببت على نفسي. واف تََرغ   واف تََرغ 

غَ: تخلى من الشغل، ومنه حديث النبي  غوا من هموم الدنيا ما استطعتم.-صلى هللا عليه وسلم-وتَفَرَّ  : تَفَرَّ
 والتركيب يدل على ُخلُو ذرع .

 فشغ

 فََشغَه: أي عاله حتى َغّطاه، قال عدي بن زيد العبادي يصف فرسا: 

ة  فََشغَت  حاجـبـيه له   تبصر ما في الظلم والعين  قُّصِ

غَاُء والفاِشغَةُ: المنتشرة.  والناصية الفَش 
 وفََشغَه بالسوط: أي عاله به.
 قَُع بها السقاء.والفَُشاغُ: الرقعة من أدم يُر  

 : نبات يعلو األشجار فيلتوي عليها فيفسدها.-مثال ُمّكاء  -والفُّشاغُ  -مثال ُصَراخ  -والفَُشاغُ 
غَةُ: قطنة في جوف القصبة.  وقال الليث: الفَش 

غَةُ  ً -والفَش  َصالةُ حشيش، وهو الّصاُصلى.-أيضا َصالة، والصَّو   : ما تطاير من جوف الصَّو 
 ُغ الثنية ناتئها.قال: ورجل أف شَ 

 وأف َشُغ األسنان: متفرقها لسعة ما بينها.
 واألف َشُغ: الذي ذهب قرناه كذا وكذا.

 : الذي يواجه صاحبه بما يكره، وقيل: هو الذي يقدع الفرس ويقهره، قال رؤبة: -بكسر الميم-ورجب ِمفَُشغ  

  كخلِط الكذب الُمَمغ َمغِ  خلط    أقوال العنيف الِمف ـَشـغِ  بأن

 ويروى: "الُمَمضَّغِ". والُمَمغ َمُغ: المخلط.
َشَغ الرجل.-بضم الميم-ويقال للرجل الميون القليل الخير: ُمف ِشغ    ، وقد أف 

 وأف َشغ ُت الرجل السوط: ضربته به.
 وفَشَّغَه النوم تَف ِشي غاً: إذا عاله وغلبه؛ عن األصمعي، قال أبو داود جارية بن الحجاج االيادي: 

  فَشَّغَهُ المنام كالظبي  غـزال عـاقـد فإذا

 أي: كسله.
 وأن فََشَغ: ظهر وكثر.

 وتَفَشََّغ فيه الشيب: أي كثر وأنتشر.
 وتَفَشََّغ فيه الدم: أي غلبه ومشى في بدنه.

 والتَّفَشُُّغ: التَّف ِخي ذُ، وتَفَشََّغ الرجل البيوت: دخل بينها.
بصرة أتوه وقد تَفَشَّغوا؛ فقال: ما هذه الهيئة؟ فقالوا: تركنا الثياب في العياب : أن وفد ال-رضي هللا عنه-وفي حديث عمر 



رحمه -وجئناك، قال: البسوا أميطوا الخيالء. معنى تَفَشَّغُوا: لبسوا أخس ثيابهم ولم يتهيأوا، وقال جار هللا العالمة الزمخشري 
ُف: أال يتعاهد الرجل نفسه؛ ومنه عام أق َشُف: وهو اليابس، قال: فإن صح : أنا ال آمن أن يكون مصحفا من تَقَشَّفُوا، والتَّقَشُّ -هللا

أطلق لهم أن  -رضي هللا عنه-ما رووه فلعل معناه: انهم لم يحتفلوا في المالبس وتثاقلوا عن ذلك لما عرفوا من خشونة عمر 
 يتجملوا باللباس على أال يختالوا فيه.

 له األشتر: إن هذا األمر قد تَفَشََّغ: أي كثر وعال وظهر. أنه قال -رضي هللا عنه-وفي حديث علي 
أنه قال لقريش: هل تَفَشََّغ فيكم الولد فإن ذلك من عالمات الخير، قالوا: وما تَفَشُُّغ الولد؟  -رضي هللا عنه-وفي حديث النجاشي 

هل ينطق فيكم الكرع؟ قالوا: وما الكرع؟ قال: هل يكون للرجل منكم عشرة من الولد ذكور؟ قالوا: نعم وأكثر من ذلك، قال: ف
لمقبل، فإذا نطق  -إذن-قال: الرجل الدنيء النفس والمكان، قالوا: ال ينطق في أمرنا إال أهل بيوتنا وأهل رأينا، قال: إن أمركم 

عباس ?رضي هللا فيكم الكرع وقل ولدكم أدبر جدكم. أي: هل كثر فيكم الولد؟ وقال أبو حسان مسلم األحرد األعرج: قلت البن 
: من طاف فقد حل؟ قال: ُسنَّةُ نبيكم -عنهما وإن رغمتم. أي انتشرت، قال  -صلى هللا عليه وسلم-: ما هذه الفتيا التي قد تَفَشَّغَت 

 طفيل بن عوف الغنوي: 

 بظلـعِ  ظلع وليست تَفَشَّغَها  سمنت حتى كأن مخاضها وقد

ي ُن: أي ركبه وعاله. وتَ   فَشََّغ الجمل الناقة: كذلك.وتَفَشَّغَه الدَّ
ِشَغ بها، والُمفَاَشغَةُ: أن يَُجر ولد الناقة ويُنَحَر وتُع َطَف على ولد آخر يجر إليها فيُلقى تحتها فترأمه، يقال: فاَشَغ بينهما، وقد فُ  و 

 قال الحارث بن حلزة: 

  الُمفَاِشغِ هم باالرامِ  جر  يجروه وال يرثي له بطال

 غَاُر.والِفَشاغُ: الشِّ 
 والتركيب يدل على االنتشار.

 فضغ

غاً: إذا هشمته.  ابن دريد: فََضغ ُت العود أف َضغُه فَض 
: إذا كان يتشدق ويلحن؛ كأنه يَف َضُغ الكالم.  ورجل ِمف َضغ 

 فغغ

عُ الرائحة.  ابن عباد: فَغَّت ني الرائحة تَفُغُّني. والغَفَّةُ:تََضوُّ

 فلغ

 واحد، يقال: فَلَغ ُت رأسه وثَلَغ تُه؛ سواء: إذا شدخته، وقد مر الشاهد من الحديث في تركيب ث ل غ. ابن دريد: الفَل ُغ والثَّل غُ 
 وتَفَلََّغ: تهشم.

 فوغ

َعتُهُ: رائحته. َغةُ الطيب وفَو  : فَو   َشِمر 
َغةُ من الفاِغيَِة، قال األزهري: كأنها مقلوبة منها.  قال: والفَو 

غاً.وقال ابن عباد: فاَغِت الرائحة  غُ فَو   تَف و 
 وقال ابن األعرابي: الفائغَةُ: الرائحة المخشمة من الطيب وغيره.

 الضخم في الفم، يقال: رجل أف وغُ. -بالتحريك-وقال غيره: الفََوغُ 
 وفاغُ: من قرى سمرقند.

 كرغ

 : نهر بهراة.-مثال َسَحاب  -َكَراغ 

 لتغ



 لَتَغَه بيده يَل تَغُه لَت غاً، قال: وليس بثبت.. يقال: -زعموا-ابن دريد: اللَّت ُغ: الضرب باليد 
.  وقال غيره: اللَّت ُغ: مثل اللَّد غ 

 لثغ

يجعل الراء الليث: الَّلثَُغ والُّث غَةُ: مصدرا األل ثَِغ؛ وهو الذي يتحول لسانه من السين إلى الثاء. وقال غيره: اللُّث غَةُ في اللسان: أن 
ثَُغ لَثَغاً.غينا أو الما والسين ثاء، وافق ا  لليث في المعنى األخير. يقال: لَثَِغ يَل 

 وقال ابن دريد: اللَّثَُغ: اختالل في اللسان وأكثر ما يقال في الراء إذا ُجعلت ياء أوغينا.
 وقال أبو زيد: األل ثَُغ: الذي ال يتم رفع لسانه في الكالم وفيه ثقل.

 ثَغَتَه. فبالضم: ثقل اللسان؛ وبالتحريك: الفم.وفي نوادر األعراب: ما أشد لُث غَتَه وما أقبح لَ 
 وقال محمد بن يزيد: اللُّث غَةُ: أن يعدل بحرف إلى حرف.

 وقال غيره: لَثََغ فالن لسان فالن: إذا صيره أل ثََغ.

 لدغ

، ومنه قول النبي غ  ولَِدي غ  ال يُل َدغُ المؤمن من حجر مرتين. وقوم  :-صلى هللا عله وسلم-لََدَغت ه العقرب تَل َدُغه وتَل َداغاً؛ فهو َمل ُدو 
 لَد غى ولَُدَغاُء.

 : قوم لَد غى ولَُدَغاُء: وقاع في الناس.-أيضاً -ويقال 
غاً.  وقال ابن دريد: لََدَغت ه الحية لَد 

ُت فالنا بكلمة: إذا نزغته بها، قال رؤبة:   ولََدغ 

 مقاذيف مدق ِمف َدغِ  مني  حيات الدواهي اللُّدَّغِ  وذاق

 رجل ِمل َدغ : إذا كان يفعل ذلك بالناس.و
 : الشوك وطرفه المحدد.-بالضم والتشديد-وقال ابن عباد: اللُّدَّاغُ 

 واللُّّداَغةُ: القارصة من الرجال.

 لصغ

غاً: إذا يبس على العظم عجفاً.  ابن عباد: لَصَغ الجلد لُُصو 

 لغغ

لَُغ: طائر، قال: ويقال اللقلق: لطائر  آخر. ابن دريد: اللَّغ 
 أراد: أن اللِّغ لََغ غير اللقلق.

لََغ ثريده: إذا رواه من األدم ونحو ذلك.  وقال ابن األعرابي: لَغ 
َمة. لََخة : أي ُعج   قال: ويقال: في كالمه لَغ لَغَة  ولَخ 

 لوغ

ُغه. غُ: أن تدير الشيء في فمك م تلفظه، والفعل: الَغهُ يَلُو   ابن دريد: اللَّو 
غاً: إذا لزم الشيء.وقال ابن األعراب غُ لَو   ي: الغَ بَلُو 

.  وقال ابن عباد: يقال: هو سائغ الئغ  وَسيَّغ  لَيَّغ 

 ليغ

 أبو عمرو: األل يَُغ: الذي ال يبين الكالم.
 وقال الليث: األل يَُغ: الذي يرجع لسانه إلى الياء.

 وقال ابن عباد: في المثل: دري بما هندك بالي غَاُء.
 : الُحمق الجيد.-بالتحريك-وأل يَُغ: أي أحمق. والَّليَُغ -بالكسر-ي: رجل ِليَاَغة  وقال ابن األعراب

 وقال ابن عباد: ِلغ ُت الشيء أِلي غُه لَي غاً: إذا راودته عنه.
 قال: وتَلَيََّغ: أي تحمق.



 مرغ

َرغُ: موضع.  ابن دريد: األم 
غُ: اللعاب، قال رجل من أهل اليمن يخاطب أمه:   والَمر 

غاَء ِريَاِغ الرفـغِ  دونك  فاك أي َصف غِ  فأصِفِغي هِ   بَو 

 تري كفك ذاة نَف ـغِ  وأن  خير من حطام الدَّف غِ  ذلك

ِفي نَها غِ  تَش      بالنَّف ِث أو بالَمر 

َغه: أي ال يحبس لعابه.  وتقول العرب: أحمق ال يجأى َمر 
غاً: كأنه يرمي َرغُ َمر  غ : يسيل لغامها، قال رؤبة:  وقال ابن عباد: َمَرغَ البعير يَم   باللغام، وبكار ُمرَّ

غِ  أعلو غِ  بالهدر  وعرضي ليس بالُمَمشَّ َشاَش البكار الُمرَّ   تَك 

غُ: غ في التراب. وقال ابن األعرابي: الُمرَّ غُ: ُمرَّ ُغها، وليس له واحد. وقال أبو عمرو: الُمرَّ ُغ: التي يسيل َمر  التي  ويقال: الُمرَّ
ُغها   الفحول.تَمرَّ

ُغ: أكل العشب. وقال أبو عمرو: َمَرغَ العير في العشب: أقام فيه غاً. وقال ابن عباد: الَمر  ، وَمَرَغِت السائمة العشب تََمَرُغه َمر 
 وأنشد: 

َزغ   فجئت  رأيت العير في العشب َمـَرغ   إني   أمشي مستطارا في الرَّ

َغةُ: الروضة. وقال ابن األ غُ الروضة الكثيرة النبات.وقال أبو عمرو: الَمر   عرابي: الَمر 
 والَمَراغُ والَمَراَغةُ: موضع تمرغ الدابة، قال أبو النجم يصف ناقة: 

ـفَـلِ  يجفلها ً   كل سنـام مـج    بألي في الَمَراغِ المسهل ألُيا

غُ: المصير الذي يجتمع فيه بعر الشاة.  والَمر 
 وَمَراَغةُ: أشهر باد أذربيجان.

ً - والَمَراَغةُ  جت  من رجل من بني عمرو بن تميم -أيضا : من بالد بني يربوع، قال أبو البالد الطهوي وكان خطب امرأة فَُزّوِ
 فقتلها فهرب: 

ً  أال   المالبين الَمَراَغِة والكدر جبوب  أيها الظبي الذي لي بـارحـا

 بالذكر من ُسلَيمى إذ نشدناك لنا  بعذب الماء هل أنت ذاكر ُسقيت

 ائُغ: كورة بصعيد مصر غربي النيل.والَمرَ 
 وقال ابن دريد: بنو الَمَراَغِة: بُطين من العرب.

فأما قول الفرزدق لجرير: يا ابن الَمَراَغِة؛ فإنما يُعَيَُّره بني كليب ألنهم أصحاب حمير، وقال الغوري: ألن أُمه ولدت في 
منع الفحولة وبذلك هجا الفرزدق جريرا، قال: وقيل هي مشرُب الناقة َمَراَغِة اإلبل. وقال ابن عباد: الَمَراَغةُ: األتَان ال ت

 التي أرسلها جرير فجعل لها قسما من الماء وألهل الماء قسما، قال الفرزدق يهجو جريراً: 

  ُحبَي ش  ذو الفعال األفضل خالي  ابن الَمَراَغِة أين خالك أننـي يا

 األخطل حيث يقول:  وقال بعضهم: الَمَراَغةُ: أم جرير لقبها به

  الغريبة ما تذوق بالال قذف  الَمَراَغِة حابس أعياره وابن

 أراد أمة كانت َمَراَغةً للرجال، ويروى: رمي الغريبة.
 وقال ابن عباد: فالن  َمَراَغةُ مال: كما يقال إزاء مال.

غُ.-بالفتح والتشديد-ورجل َمّراَغةُ   : أي يَتَمرَّ
غُ: ا  إلشباع بالدهن.وقال الليث: الَمر 

َرغةُ: المعى األعور ألنه يُرمى به، وُسمَي أعور ألنه كالكيس ال منفذ له.  وقال غيره: الِمم 
 والمارغ: األحمق.
 وأما قول رؤبة: 

  أخالق المجون األمرغ خالط

غِ في السوءات.  فمعناه: خالط األخالق السيئة المنتنة فصار كالُمتََمرَّ
 .-الكسر-وقد مرغ ِعرُضه 

َرغُ.-مثال َكتِف  -َشعَر  َمِرغ  و  : ذو قبول للدهن، ورجل أم 



َرغَ: أي سال لعابه.  وأم 
َرغَ العجين  َرَخه-وأم   : أي أكثر ماءه حتى رق.-لغة في أم 

َرغَ: إذا أكثر الكالم في غير صواب.  وأم 
. َغت  غَ الدابة في التراب تَمِري غاً؛ فَتََمرَّ  وَمرَّ

غَ اإلنسان: إذا تقل  ب وتلوى من وجع يجده؛ تشبيها بالدابة.وتَمرَّ
غَ: إذا رش اللعاب من فيه، قال الكميت يعاتب قريشا:   وتََمرَّ

غُ مما كان بيني وبينهـا فلم غ  أن تجنى عصوبها ولم  أر    أتََمرَّ

غُ" من ُرَغاِء البعير.  قوله: "فلم أر 
غ: أي الروضة. غَ المال: إذا أطال الرعي كفي الَمر   وتََمرَّ

نا: أي تنزهنا.وتَ  غ   َمرَّ
غُ: الذي يصنع نفسه باألدهان والتزلق.  والُمتََمرَّ

ُت على فالن: أي تَلَبَّث ُت وتمكنت. غ   وقال أبو عمرو: تََمرَّ
ُت في األمر: أي ترددت فيه. غ   وقال ابن عباد: تََمرَّ

 والتركيب يدل على سيالن شيء في شيء.

 مسغ

َسَغ الرجل: تنحى.  ابن األعرابي: أم 

 مشغ

َغ: ضرب من األكل ليس بالتشديد كأكلك القثاء ونحوه.  الَمش 
 وقال أبو تراب: َمَشغَه مائة سوط وَمَشقَه: إذا ضربه.

ُغ  ُق: الَمغ َرةُ.-بالكسر-والِمش   والِمش 
غاً: إذا ِعب تَه، عن ابن دريد.  وَمسَشغ ُت عرض الرجل َمش 

غَةُ: قطعة من ثوب أو كساء     خلق.وقال ابن عباد: الَمش 
غَةُ: طين يجمع ويُغَرُز فيه شوك ويترك حتى يجف ثم يضرب عليه الكتان حتى يتسرح.  وقال غيره: الَمش 

 وَمشََّغ الثوب تَِمشي غاً: صبغه بالمغرة.
 وَمشَّغَه: عابه.

 وَمشََّغ الشيء: كدره، قال رؤبة: 

غِ  أعلو غِ  بالهدر  وعرضي ليس بالُمَمشَّ   تكشاش البكار الُمرَّ

 ليس بالمَكدَِّر الملطخ. أي:

 مضغ

غاً. والَمَضاغُ  َضغُه َمض  َضُغ، يقال: ما عندنا َمَضاغ ؛ وما ذُق ُت َمَضاغاً. وهذه كسرة لينة -بالفتح-َمَضَغ الطعام يَم  ما يُم 
 الَمَضاِغ، قال: 

 المعدة بـالـدَّبَـاغِ  وباكر  من دنياك بـالـبـالغ تََزجَّ 

  أو ماشئت من َصباغِ  لملحبا  طـيبة الـَمـضـاغِ  بكسرة

 ويروى: "لَيَّنَة".
 : ما َمَضغ َت.-بالضم-والُمضاَغةُ 
اَغةُ   : األحمق.-بالتشديد-والُمضَّ

غَةً(، وقال زهير بن أبي سلمى:  غَةُ: قطعة لحم، قال هللا تعالى: )فََخلَق نا العَلَقَةَ ُمض   والُمض 

غَة فـيهـا أنـيض تُلَجلج   شح داءفهي تحت الك أصلت  ُمض 

غَة  من جسده، وفي حديث النبي  غَةً إذا صلحت صلح الجسد كله -صلى هللا عليه وسلم-وقلب اإلنسان: ُمض  : إن في الجسد لَُمض 
 وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ أال وهي القلب.

غَِة يأكلها الناس صيحانية ُمَصلَّبَة . غَةُ من غير اللحم، يقال: أطيب ُمض   وقد تكون الُمض 



ِضحةً؛ فقال: أمن أهل القرى أم من أهل البادية؟ فقال: -رضي هللا عنه-حديث عمر  وأما : وأتاه رجل فقال: إن ابن عمي ُشجَّ ُمو 
من العقل وهو الدية، ومي ماال يعتد به  -تفاعل-: إنا ال نتعاقل الُمَضَغ بيننا. فالتَّعَاقُُل -رضي هللا عنه-من أهل البادية، فقال عمر 

يقول: أهل القرى ال يعقل  -رضي هللا عنه-دية: ُمَضغاً؛ تقليال وتصغيراً، وُمَضُغ األمور: صغارها. وكان عمر في أصحاب ال
ِضَحةَ ويعقلها أهل البادية. وعن عمر بن عبد العزيز  ِضَحِة خدوش فيها صلح. وقال الشعبي: ما -رحمه هللا-الُمو  : ما دون الُمو 

ِضَحِة فيه أجرة الطبيب.  دون الُمو 
 وقال األصمعي: الَمضائُغ: العقبات اللواتي على طرف السيتين، الواحدة: َمِضي غَة .
 وقال ابن دريد: الَمِضي غَةُ: لحمة تحت ناهض الفرس، قال: والناهض: لحم العضد.
، وقال غيره: َمَضائُغ.  وقال ابن شميل: كل لحم على عظم: َمِضي غَة ، والجمع َمِضي غ 

ِزَمةُ: َمِضي غَة  والعضلة: َمِضي غَة . وعقبة القواس وقال الليث: كل لحمة  ه  : فهي َمِضي غَة . واللِّ يفصل بينها وبين غيرها عرق 
ُضوَغةُ َمِضي غَة .  الَمم 

 والماِضغَاِن: أصول اللحيين عند َمن بِِت األضراس، ويقال: ِعرقان في اللحيين.
 وقول رؤبة: 

َسـغ ـُسـغِ  إن   األرض فارقبني ومعجم الُمضَّغِ  يف  لم يعقني عائق الـتَـّ

لُهم. َن عندك كيف فعلى وفِع  َضغُو   معناه: أنظر إلي وإلى الذين يَم 
َضَغ. َضَغ النخل: أي صار في وقت طيبه حتى يُم   وقال ابن عباد: أم 

 وقال غيره: ما َضغَه في القتال: أي جاده فيه.

 مغغ

 ليط، قال رؤبة: الليث: الَمغ َمغَةُ: االختالط، وقال غيره: التخ

  منك خلط الخلق الُمَمغ َمغ ما

 في هذه األرجوزة: -أيضا-وقال 

ِط الكذب الُمَمغ َمغِ  خلط  
  َكَخل 

 ويروى: "الكاذب الُمَمغ ِمغِ".
 وقال أبو عمرو: إذا روى الثريد دسما قيل: َمغ َمغَةَ.

غَه، وكذلك َمغ َمَغ كالمه: إذا لم يبينه؛ وقال غيره: هو مقلوب  وقال ابن دريد: يقال: َمغ َمَغ الرجل اللحم: إذا َمَضغَه ولم يحكم َمض 
غََم.  َغم 

 وقال غيره: َمغ َمَغ الكلب في اإلناء: َولََغ.
 وقال ابن عباد: الَمغ َمغةُ: العمل الضعيف.
 وَمغ َمغ ُت الثوب في الماء: مثل َغث غَث تُه.

 وتََمغ َمَغ: نال شيئا من العشب.
 ل: إذا جرى فيه السمن.وتََمغ َمَغ الما

 والتركيب يدل على االختالط.

 ملغ

، وقد يفرد الِمل ُغ، قال رؤبة: -بالكسر-الِمل ُغ   : النذل األحمق الذي يتكلم بالفحش، يقال: ِبل غ  ِمل غ 

لَغِ  والِمل غُ    يلكى بالكالم األم 

 فدل على أنه ليس بإتباع.
الغ :  غ  من قوم أم 

َغِة.وقال ابن دريد: رجل ِمل   وهم الضعاُف الحمقى. وقال غيره: رجل ِمل غ  بين الُملُو 
: أي داعر، وقوم ُمالّغ .  وقال ابن عباد: رجل ماِلغ 

 قال: وتََمالَغ ُت باإلنسان: ضحكت به. ومالَغ تُه بالكالم: مازحته بالرفث.
 والتَملُُّغ: التحمق، قال رؤبة: 

غِ  يمارس
  اإلعضال بالتَملُّ

 منغ



 فغير اسمها.-بالعين غير معجمة-: من نواحي حلب، وكانت قديما: َمنَعَ -لتحريكبا-َمنَُغ 
 وَمنُوغاُن: من مدن كرمان، وإذا عربوها قالوا: َمنُوَجان.

 موغ

غ ُمَواغا  ُء ُمَواءً -ابن دريد: ماَغِت الهرة تَمو  .-مثل ماءت تَمو  تَت   : إذا َصوَّ

 نبغ

ِبُغ ويَن بُ   ُغ: إذا ظهر.نَبََغ الشيء يَن بَُغ ويَن 
 ونَبََغ الرجل: إذا لم يكن في إرث الشعر ثم قال وأجاد، ومنه سمي النَّوابُغ من الشعراء؛ وهم: النّابِغَةُ الذبياني: واسمه زياد بن
بيان بن بغيظ بن ريث بن غظفان بن سعد بن  معاوية بن ضباب بن جابر بن يربوع بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذ 

 نيته أبو تمامة وأبو أمامة، وقيل له النّاِبغَة بقوله: قيس عيالن، وك

 شـؤون نَبَغَت  لنا منها فقد  في بني القين بن جسر وحلت

: وهو أبو ليلى قيس بن عبد هللا بن ُعدس بن ربيعة بن جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر -رضي هللا عنه-والنّابِغَةُ الجعدي 
هوازن بن منصور بن عكرمة بن َخَصفَةَ بن سعد بن قيس عيالن. وهو أشعر من  بن َصع َصعَةَ بن معاوية بن بكر بن

 النابغة الذبياني. وهجته ليلى األخيلية فقالت: 

ي ِن مجهال وكنت  لم تَن بُـغ  ولـم تـُك أوال أنابغَ    ُصنَيّاً بين ُصدَّ

 ويروى: "ُشعَْيبا".

مه يزيد بن أبان بن عمرو بن حزن بن زياد بن الحارث بن مالك بن كعب بن والنّابِغَةُ الحارثي: وهو نابِغَةُ بني الديان واس
 الحارث بن كعب، وأجتمع النابغة هذا مع نبي الديان في زايد بن الحارث فهو يعرف بهم.

بن أبي  والنّابِغَةُ الشيباني: واسمه عبد هللا بن المخارق بن ُسليم بن َحِصيرة بن قيس بن شيبان بن حمار بن حارثة بن عمرو
 ربيعة بن شيبان بن ثعلبة.

ع بن كعب بن ثعلبة بن سعد بن عوف بن كعب.  والنّابِغَةُ الغنوي: وهو ابن ألي بن ُمَطّمِ
 والنّابِغَةُ: الرجل العظيم الشأن، والهاء في النابغة للمبالغة.

إذا ُطحن. ونَبََغ الوعاء بالدقيق: إذا كان رقيقا  والنَّب ُغ: غبار الرحى؛ وهو ما تطاير من الدقيق-بالضم-وقال الفّراء: النُّبَاغُ 
 فتطاير من خصاص ما رق منه.

 ونَبََغ الماء ونَبََع: واحد.
 : وغاض نَب َغ الردة. إي أذهبه ونَقََصه. وقد كتب الحديث بتمامه في تركيب م. ي. ح.-رضي هللا عنها-وفي حديث عائشة

ة  نَبّاَغة : يثور ترابها.  وَمَحجَّ
 اَغةُ: اإلست.والنَّبّ

 ونَبََغ من فالن أمر كرهناه: أي بدا وظهر.
ِن قطرات من مطر.  ونَبََغ من الُمز 

 ونَبََغ فالن في الدنيا: إذا اتسع.
 والنُّبَاَغةُ والنُّبّاَغةُ: الِهب ِريَةُ. -بالضم فيهما وبالتخفيف والتشديد-والنُّبَاغُ والنُّبّاغُ 

 ى العجين.والنُّبَاَغةُ: الطحين الذي يذر عل
 وقال ابن دريد: تَن بُُغ: موضع.

 ونَبََغ رأسه نَب غاً: إذا ثار ذلك منه.
 ونَبَغَت  علينا منهم نَبّاَغة : أي خرجت خوارج.

 : وسطهم.-بالتحريك-ونَبَغَةُ الناس 
 والنَّبِي ُغ: أن تُن فََض النخلة فيطير غرابها في وليع اإلناث؛ وذلك تلقيح.

 ثرت الترداد إليه.وأن بَغ ُت البلد: أك
 وأن بََغ النّاِخُل: أخرج الدقيق من خصاص المنخل.

 والتركيب يدل على بروز وظهور.

 نتغ



ِتغُه وأن تُغُه  : إذا كان -بكسر الميم-: إذا عبته وذكرته بما ليس فيه. ورجل ِمن تَغ  -مثال أضربه وأكتُبُه-ابن دريد: نَتَغ ُت الرجل أن 
 فعاال لذلك.

 ن تََغ: إذا ضحك ضحك المستهزئ خفيا، وأنشد: وقال الليث: أ

ِتِغيَن أن تَغُوا لما   رأيت الُمن 

 وقال ابن األعرابي: االْنتَاُغ: أن يُخفي ضحكه ويُظهر بعضه، وأنشد: 

 خلف قرامها إن تاَغهـا وسمعت  بشيبي تربها فتعجـبـت َغَمَزت  

َداغَ  جعد غموقها شبهت  ما هي إن تراخى عمرها وكذاك  هـاأص 

َي بالدهن ورطل به حتى طاب. ُق: الشعر الطيب الرائحة، وقال األزهري: كأنه نُّدِ  قال: الغَم 
 وقال ابن فارس: النون والتاء والغين ليس بشيء غير حكاية؛ وذكر االن تَاغَ والنَّت َغ.

 ندغ

غاً: أي نََخَسه بإصبعه.  نََدَغه يَن َدُغه نَد 
عُ: الطعن بالرمح؛ وبالك  الم أيضا.والنَّد 

غُ، قال رؤبة: -بكسر الميم-والِمن َدغُ   : الذي من عادته النَّد 

 الِمن َدغِ  أحاديث الغوي لذت  كتحديث الهلوك الَهي نَغِ  وجس

 والِمن َدَغةُ والِمن َسغَةُ: إضبارة من ذنب طائر ونحوه يَن َسُغ بها الخباز الخبز.
غُ   : مثل اللدغ.-أيضا-والنَّد 

غُ ?با : السَّع تَُر البري، ومنه حديث الحجاج: أنه كتب إلى عامله بالطائف: -لفتح عن أبي عبيدة، وبالكسر عن أبي زيدوالنَّد 
 أرسل إلي بعسل  أخضر في السقاء أبيض في اإلناء من عسل النَّد غِ والسحاء من حدب بني شبابة.

غُ: شجرة خضراء لها ثمرة بيضاء، الواحدة: نَ  َغة . وزعم األطباء عسل السعتر أمتن العسل وأشد حرارة، وقال أبو عمرو: النَّد  د 
 قال أبو نؤاس يرثي خلفاً األحمر: 

د غِ  تظل  أو عصماُء في أعلى الشرف هاتيك بّاِق والنَـّ
 األلـف في الطُّ

ُد". وبنو شبابة قوم بالطائف.  ويروى: "تَُرو 
َغةُ   : البياض في آخر الظفر.-بالضم-والنُّد 

ِدغَ.ونُِدغَ الصبي  : ُدغ 
 وقال ابن عباد: نََدَغه وأن َدغَ به: أي ساءه.

 وقال أبو عمرو: يقال نَبِّغي عجينك: أي ذُري عليه الطحين.
تِداُغ: الضحك الخفي.  واالن 
 والُمنَاَدَغةُ: شبه الُمغَاَزلَِة.

 والتركيب يدل على شبه الطعن والنخس.

 نزغ

غُ والهمز: الوسوسة، يقول: إن نالك من الشيطان أدنى وسوسة، وقال  قوله تعالى: )وإما يَن َزَغنََّك من الشيطان غ ( النَّز  نَز 
تَِخفَّنََك.  اليزيدي: يَن َزَغنََّك: يَس 
 ويقال: نََزغَ بيننا: أي أفسد.

غُ: اإلغراء، قال هللا تعالى: )من بعد أن نََزغَ الشيطان بيني وبين أخوتي( أي أغرى، وقيل: أفسد.  وقيل: النَّز 
 نََزَغه بكلمة ونََسغَهُ ونََدَغه: أي طعن فيه.و

غُ: الغيبة، قال رؤبة:   والنَّز 

غِ  وأحذر   أقاويل العُداة النُّزَّ

 ورجل ِمن َزَغة  وِمن َزغ  ونَّزاغ : يَن َزغُ الناس؛ والهاء للمبالغة.
 والِمن َزَغةُ: إضبارة من ذنب طائر ونحوه يَن َزغُ بها الخباز الخبز.

 دليل على إفساد بين أثنين.والتركيب 

 نسغ



: أي نََخَسه. ِس، يقال نََسغَه بسوط  ُغ: مثل النَّخ   النَّس 
 وقال ابن فارس: يقال نََسغ ُت دابتي لتثور.

 ونََسغَه بكلمة: مثل نََزَغه.
َزت  في اليد باإلبرة، وذلك أن الواشمة إذا وشمت يدها ضبرت عدة إبر فَنَ  َسغَت  بها يدها ثم أَسفَّت ه ونََسغَِت الواشمة: إذا َغرَّ

َر فإذا برأ قلع ثرفه عن سواد قد َرُصَن.  النؤو 
 والِمن َسغَةُ: إضبارة من ذنب طائر ونحوه يَن َسُغ بها الخباز الخبز.

 وقال أبو عمرو: النَِّسي ُغ: العرق.
 وقال األموي: نََسَغ في األرض: إذا ذهب فيها.

 ء: َمذَق تُه.وقال ابن فارس: نََسغ ُت اللبن بالما
 ونََسَغ فالن من إبل فالن: إذا أخذ منها شيئا سال.

َخت  أصولها.  ونََسغَت  أسنانه: استَر 
ُغ   : ماء يخرج من الشجرة إذا قطعت.-بالضم-والنُّس 

.  وقال األصمعي: يقال للفَسيلة إذا أخرجت قلبها: قد أن َسغَت 
.قال: وإذا قُِطعَِت الشجرة ثم نبتت قيل: قد أن َسغَ   ت 

.  وقال ابن عباد: نَسََّغ الرجل تَن ِسي غاً: إذا أخرج سعفا فوق سعف 
.  وقال غيره: نَسَّغَت  أسنانه: استرخت أصولها؛ مثل نََسغَت 

 وان تََسغَِت اإلبل: إذا تفرقت في مراعيها وتباعدت، قال األخطل: 

 بقاً يخفن وال ذبابـا فال  بحيث تَن تَِسُغ المطايا رجن

 ار بن سعيد الفقعسي: وقال المر

  حيث يَن تَِسُغ البعير بحزة  الديار بها فحلـت تنقلتِ 

 ويقال ان تََسَغ البعير: إذا ضرب بيده إلى كركرته من الذباب.
 والتركيب يدل على غرز شيء بشيء.

 نشغ

َي، وإنما يفعل ذلك اإلنسان تشوقا ألبي صاح ِهي ُق حتى يكاد يبلغ به الغَش  ُغ: الشَّ -به وأسفاً عليه، ومنه حديث أبي هريرة النَّش 
 فَنََشَغ، قال رؤبة: -صلى هللا عليه وسلم-أنه ذكر النبي  -رضي هللا عنه

ـغِ  عرفت نَغِ  إليك  أني ناِشغ  في النُّّشِ   أرجو من نداك األس 

قات خفيات جدا، وفي حديث آخر: ال تعجلوا بتغطية و جه الميت حتى يَن َشَغ أو يَتَنَشََّغ، وقال األصمعي: النََّشغَاُت عند الموت فَو 
 وفي حديث آخر: فإذا هو يَن َشُغ: أي يمتص بفيه.

عُ، وقد نُِشَغ الصبي ونُِشَع: إذا أُوج ُغ والنَُّشو  ز، قال ذو وقال أبو تراب: نََشغ ُت الصبي وجوراً ونََشع تُه: إذا أوجرته، وهو النَُّشو 
 الرمة: 

ً  إذا   مرضع  نُِشَغ المحارا مفأال  مرئية ولـدت غـالمـا

 والِمْنَشغَةُ والِمْنَشعَةُ: الُمْسعُُط، قال: 

قَمُ  بمن َشغَة    حتى يلين َشِري ُسهُ  سأن َشغَهَ    فيها ِسمام  وَعل 

عاً  غاً ونََشعتُه نَش   أي لقنته وعلمته. -وهو على التشبيه-وربما قالوا: نََشغ تُه الكالم نَش 
 : مجاري الماء في الوادي، وأنشد للمرار بن سعيد الفقعسي: وقال الرفاء: النََّواِشغُ 

  نَواِشغِ الوادي حموال ببعض  متدارك والشمس طفـل   وال

 وقال ابن فارس: هي أعالي الوادي، الواحد: ناِشغَة .
ع  به. ُشو   وقال أبو عمرو: نُِشَغ به ونُِشَغ به: أي اولع به فهو َمن 

ُغ: أن   تشرب الماء بيدك.وقال ابن عباد: النَّش 
 وقول أبي زبيد حرملة بن المنذر الطائي: 

 فَـَزعُ  بواردة يحدث لها يَن َشغ    الهبوط زناء الحاميين متى شأس

" بالياء الموحدة  يَن َشغ  بواردة : أي يصر فيه الناس فيتضايق الطريق بالواردة كما يُن َشُغ بالشيء إذا غص به، ويروى: "يَب َشع 
 ة، والمعنيان متقاربان.والعين المهمل



غَةُ   : الرمق.-بالضم-وقال ابن عباد: النُّش 
 وقال غيره: النّاِشُغ: الذي يحيا بعد الجهد.

َغةُ: االستيج.  واألن ُشو 
 ونََشَغ الماء في األرض: سأل.

 وقال ابن األعرابي: نََشغَه بالرمح: إذا طعنه به.
 قال: وان َشَغ الرجل: إذا تنحى.

   البعير: ضرب بخفه موضع لدغ الذباب، وأنشد لألخطل: قال: وان تََشغَ 

  حيث يَن تَِشُغ البعير بحزة  الديار بها فحلـت تنقلت

هكذا رواه األزهري عن ابن األعرابي. قال الصغاني مؤلف هذا الكتاب: الصواب بالسين المهملة في اللغة وفي الشعر، وقد 
 ذكرته في موضعه.

 بشيء.والتركيب يدل على غرز شيء 

 نفغ

. وقال الليث: النُّغ نُُغ موضع بين اللهاة وشوارب الحنجور، قال  نُغ  النَّغَانُِغ: لحمات تكون في الحلق عند اللهازم الواحدة: نُغ 
 جرير: 

زَ   ابن مرة يا فرزدق كينها غمز  المعذور الطبيب نَغَانِغَ  َغم 

 .وقال ابن فارس: الزوائد التي في باطن األذنين: نَغَانِغُ 
 ويقال: إن النُّغ نُغ الذي يكون فوق عنِق البعير إذا أجتر تحرك.
 وقال ابن عباد: النُّغ نُُغ: من أسماء فرج النساء ذي الربالت.

 وقال غيره: النُّغ نُُغ: األحمق الضعيف، والمرأة نُغ نُغَة .
 .: إذا أصابه داء في نُغ نُِغه-على ما لم يُسم فاعله-ويقال: نُغ نَِغ الرجل 

 نفغ

غاً: إذا تَنَفََّطت  ورقت من كد العمل   -لغة يمانية-ابن دريد: النَّف ُغ: تنفُُّط اليدين من عمل، يقال: نَفَغَت  يده تَن فَُغ نَف غاً ونُفُو 
 وجرى فيها الماء، وانشد أبو حاتم لرجل من أهل اليمن يخاطب أمة: 

ف ـغِ  دونك غاَء ِريَاِغ الرَّ ِفِغي هِ   بَو   أي َصف غِ  فاك فأص 

 تري كفِك ذاة نَف ـغِ  وأن  من حطـام الـدَّف ـغِ  خير

ِفي نَها     بالنَّف ِث أو بالمرغ تَش 

 وتَنَفَّغَْت يده: تَنَفََّطْت.

 نمغ

 : أعاله.-بالتحريك-الفراء: نََمغَةُ الجبل 
 ونََمغَةُ القوم: خيارهم ووسطهم.

 صبي أول ما يولد.وقال ابن فارس: النَمغَةُ: ما تحرك من يافوخ ال
 وقال غيره: نََمغَةُ من الناس والمال: تعني بذلك الكثرة.

ُغ الخلق. ، ورجل ُمنَمَّ ِمي ُغ: مجمجة بسواد  وحمرة  وبياض   وقال الليث: التَّن 
 والتركيب يدل على أعلى شيء.

 نهبغ

غُ: طائر. بُو   ابن دريد: النُّه 
بُوغ: من السفن البحرية الط نِي ُج أيضاً؛ وهو معرب وقال غيره: النُّه  ويلة السريعة الجري، شبهوها بالطائر، ويقال لها: الدُّو 

 دوني.

 وبغ



بَُغ: موضع.  ابن دريد: األو 
 وَوبَغ ُت الرجل: إذا عبته أو طعنت عليه.

 : داء يأخذ اإلبل فترى فساده في اوبارها.-بالتحريك-وقال الليث: الَوبَُغ 
. وقال غيره: الَوبَُغ: ِهب ِريَةُ   الرأس، ورجل َوبِغ 

 وقال ابن عباد: يقال وقع في َوبَغَِة القوم: أي في وسطهم ومجتمعهم، ومجتمع كل شيء: َوبَغَتُه.
 والَوبّاَغةُ والَوبّاَعةُ: اإلسُت، يقال: كذبت  َوبّاَغتَُك وَوبّاَعتًَك.

 وتغ

تَُغ َوتَغاً: أي أثم و-بالتحريك-الَوتَُغ   هلك.: الهالك، يقال َوتَِغ يَو 
 وقال الليث: الَوتَُغ: اإلثم وقلة العقل في الكالم، قال: 

 فئتِ  تقولي َوتَغَاً إن وال  أُمنا ال تَغضبي إن شئتِ  يا

تَُغ وتَي تَُغ َوتَغاً.  وقال أبو زيد: الَوتِغةُ من النساء: هي المضيعة لنفسها في فرجها، وقد َوتِغَت  تَو 
 وقال ابن عباد: الَوتَُغ: المالمة.

 قال غيره: الَوتَُغ: الوجع وسوء القول وفرط الجهل.و
تَغَه هللا: أي أهلكه، وفي حديث النبي  ِتُغ إال نفسه، أي ال يهلك، وقد ُكتَِب الحديث بتمامه في -صلى هللا عليه وسلم-وأو  : فإنه ال يُو 

 تركيب ع ب ط.
جيء يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه حتى يكون عمله : ما من أمير عشرة  إال وهو ي-صلى هللا عليه وسلم-وفي حديثه اآلخر 

ِتغُه.  هو الذي يطلقه أو يُو 
تَغَه   : أوجعه.-أيضا-وأو 

. تََغ السلطان فالناً: إذا حبسه أو ألقاه في بلية   وأو 
 والتركيب يدل على إثم وبلية.

 وثغ

 َوثَغ ُت رأسه َوث غاً: شدخته.
 لتي تتخذ للناقة. وقد َوثََغ فالن ناقته يَِثغُها َوث غاً: أي أتخذ لها َوثِي غَةً.وقال أبو عمرو: الَوثِي غَةُ: الدرجة ا

 وقال ابن السكيت: يقال لما التف من العشب أيام الربيع: َوثِي غَة  وَوِثي َخة  وَوثِي َجة .
َغة  وَوثِي غَة : وهو أن يرد بعضها على بعض. ثُو   وقال ابن عباد: ثريدة َمو 

 ن المطر وَوث غَة : أي قليل منه.وَوثِي غَة  م

 وزغ

. وكان لعائشة غان  َزاغ  وِوز   عود تقتل به الَوَزَغ، قال: -رضي هللا عنها-الَوَزَغةُ: دويبة، والجمع َوَزغَ وأو 

قاً عيونها كما  تجاذبنا تَقَـع ـقَـَع ظـهـره فلما َغاُن ُزر    تُن ِقُض الِوز 

َزاغُ: الرجال الضعاف.  واألو 
صلى هللا -أن الحكم بن العاص حاكى رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-بفالن َوَزغ : أي رعشة، وفي حديث رسول هللا ويقال: 

فجل الحكم يغمز به ويشير بإصبعه؛ فالتفت إليه فقال: اللهم أجعل به َوَزغاً، -صلى هللا عليه وسلم-حين مر به النبي  -عليه وسلم
 فأصابه مكانه َوَزغ  لم يفارقه.

 قال ابن عباد: رجل َوَزغ : إذا كان حارضا فسال.
ِزغُ بأبوالها، قال مالك بن زغبة الباهلي:  َزَغت  به: إذا رمته دفعة دفعة. والحوامل من اإلبل تُو   وَوَزَغِت الناقة ببولها وأو 

  كإيزاغ المخاض تبورها وطعن  كآذان الفراء فضـولـه وصرب

 أي: تَبُوُرها أنت؛ أي تختبرها.
ِزغُ بالدم: أي ترمي به.  ويقال: الطعنة تُو 

ِزي غاً: إذا صور في البطن. غَ الجبين تَو   ويقال: ُوّزِ

 وشغ



: أي وتح قليل. غ   شيء َوش 
غُ: ما يوجر في الفم.  والَوُشو 
غاً: مثل وزغَ.  وَوَشَغ ببوله َوش 

َشَغ عطيته: أي أوتحها وأقلها، قال رؤبة:   وأو 

َشاغِ القليل المُ  ليس َشغِ كإي    و 

. َزَغت  َشغَِت الناقة ببولها: مثل أو   وقال ابن األعرابي: أو 
 وأوَشغ تُه: أوجرته.

 والتَّوِشي ُغ: تلطيخ الثوب بالدم حتى يصير عليه طرائق.
 وقال الليث: تَوشََّغ فالن بالسوء: إذا تلطخ به، قال القاُلَُخ: 

  امرؤ لم أتََوشَّغ  بالكذب إني

 تَْوَشَغ فالن: إذا استقى بدلٍو واهيٍة.وقال ابن شميل: اسْ 

 ولغ

غاً وَول غاً وَولَغَاناً: أي شرب ما فيه بأطراف لسانه، وقال ابن دريد: يالَُغ فيه: لغة، وان شد على َولََغ الكلب في اإلناء يَلَُغ ُولُو 
 هذه اللغة لعُبَي د هللا بن قيس الرقيات بصف شبلين: 

  ال  أو يالَغَاِن دمارج لحم  مر يوم إال وعندهمـا ما

لَغَاِن.  ويروى: يُو 
لَُغ  -مثال َوِرَث يَِرثُ -وحكى اللحياني: َوِلَغ يَِلُغ  َجلُ -وقال غيره: َوِلَغ يَو   .-بالضم-. وقال الفّراء: َوِلَغ ُول غاً -مثال َوِجَل يَو 

: إذا ولََغ الكلب في إناء -صلى هللا عليه وسلم-وحكى أبو زيد: َولََغ الكلب بشرابنا وفي شرابنا ومن شرابنا، وفي حديث النبي 
 أحدكم فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة في التراب.
 ويقال: ليس شيء من الطيور يَلَُغ غير الذباب.

غاً: أي لم يطعم شيئاً.  وقال ابن عباد: ما َولََغ اليوم َولُو 
لَغَةُ: اإلناء الذي يَلَُغ فيه الكلب في الد لَُغ والِمي  فأعطاهم ِمي لَغَةَ الكلب، وقد  -رضي هللا عنه-م ويسقى فيه، وفي حديث علي والِمي 

 كتب الحديث بتمامه في تركيب روع.
: جبل بين األحساء واليمامة، قال:   وَواِلغ 

  من َرب عَةَ قيال مرحبا ذكرت  قطعنا واِلغاً والسَّب ـَسـبـا إذا

   ومشـربـا بر عندها وخبز

، و َن: واد   قال ابن عباد: جبيل بين األحساء واليمامة، ولعله الذي ذكر جمع بما حوله، قال األغلب العجلي: وواِلغُو 

 تدلى عنبا وتينـا وقد  منعنا جوف واِلِغي نا نحن

 والقول في إعرابه كالقول في إعراب نصيبين.
 : الدلو الصغيرة، قال: -بالفتح-والَول غَةُ 

  شرهن الّصائمة والبكرات  الدالء الَول غَةُ الُمالِذَمـه   شر

أي: هي لصغرها تحتاج أن ياُلِذَمها وتاُلِذَمه هي أيضا ولو كانت كبيرة الستقى بها قدر ما يحتاج إليه بسرعة. والُمالِذَمةُ: 
 المالزمة.

 وأولََغ الكلب: سقاه، ويروى قول عبيد هللا بن قيس الرقيات يصف شبلين: 

لَغَاِن َدمارجال   لحم  مر يوم إال وعندهمـا ما    أو يُو 

 ويروى: يالَغَاِن.
: ال يبالي ذماً وال عاراً. ِلغ  تَو   ورجل ُمس 

 ومغ

غَةُ: الشعرة الطويلة.  ابن األعرابي: الَوم 

 هبغ



غاً: أي نام، وانشد الليث:  بَُغ ُهبُو   َهبََغ يَه 

بَخَ   بين أذرعهن حـتـى َهبَغ نا   حر ذي رمضاء حامِ  تَبَخ 

 هبنغ

 : األحمق.-مثال َهَمي َسع  -الَهبَي نَُغ  ابن دريد:

 هدغ

تُه. ُت الطعام: بمعنى فََدغ   ابن عباد: َهَدغ 
َهِدُغ: الحسو اللين من الطعام وكل شيء ألن عن يبس، فقد ان َهَدغَ.  والُمن 

.  وفي النوادر: أن َهَدَغِت الرطبة: أي ان فََضَخت 

 هدلغ

َغةُ: األحمق. لَو   ابن عباد: الِهد 

 هذلغ

غُ: الغليظ الشفة.اب لُو   ن عباد: الُهذ 

 هرنغ

ِت يؤكل. ثُو  غُ شبه الُطر  نُو   األزهري: الُهر 

 هفغ

غاً: إذا ضعف من جوع أو مرض. فَُغ ُهفُو   ابن دريد: َهفََغ الرجل يَه 

 هلغ

 الليث: الِهل يَاغُ: شيء من صغار السباع، وانشد: 

يَاُغها   فيها معاً والغَنَاِجلُ  وِهل 

 : وهو عناق األرض.-بالضم-ري: لم أسمع الِهْليَاَغ لغير الليث. والغَنَاِجُل: جمع ُغْنُجٍل وقال األزه

 همغ

يَُغ: الموت المعجل، وأنشد ألسامة بن الحارث بن جبيب الُهذلي:   األصمعي: الِهم 

ِجلُـوا إذا يَغِ الذّاِعطِ  من  بَلَغُوا مصرهم ُعو    الموت بالِهم 

 بالعين المهملة، وقد خالفه الناس.قال: وكان الخليل يقوله 
 وقال شمر: َهَمَغ رأسه: شدخه.
 والَهي َمُغ: شجرة ثمرها الَمغ ُد.

. : إذا ان َشَدَخت   وان َهَمغَِت الرطبة وان َهَدَغت 
 وقال ابن عباد: قرحة ُمن َهِمغَة : أي ُمب تَلَّة .

 هنبغ

بُغ  وِهن بَاغ : أي شديد، قال رؤبة: : شدة الجوع. وقال أبو عمرو: ج-بالضم-الليث: الُهن بُُغ   وع ُهن 



عِ 
بُغِ  فَعَضَّ   إن يهمز بوطء  يُث لَغِ  كالفَق    بالويل وجوع ُهن 

: الزق. بُغ   وقيل: ُهن 
ً -والُهن بُُغ   : التراب الذي يطير بأدنى شيء، قال رؤبة أيضاً: -أيضا

تَقُّ  ـبِـغِ  يش  بُغِ إي غَاِف العجاج الهُ  وبعد  بعد الطرد الُمبَغ    ن 

 الُمبَغ بُِغ: القريب، ويشتق: يشتد فيه ويجد، واإلي غَاُف واالي َجاُف واحد. يريد: إنه يعدو فيقلب التراب بحافره.
 والُهن بُُغ: األسد.

 وقال ابن عباد: الُهن بُُغ من النساء: الضعيفة البطش، والمرأة الحمقاء.
 وَهن بََغ العجاج: كثر وثار.

 : جاع.وقال غيره: َهن بَغَ 

 هنغ

 ابن دريد: الَهي نَُغ: المرأة الضّحاكة، قال رؤبة: 

ِك الَهي نَغِ  وجس  أحاديث الغوي المندغ لذت  كتحديث الَهلُو 

 ُغ.وكذلك الهاِنغَةُ. وقيل الَهي نَُغ: التي تظهر سرها لكل واحد، والِمن َدغ: الذي ال يزال يَن َدغُ بكلمة تكره: أي يَن َزغُ ويَل دَ 
: فاجرة. وهانَغ ُت المرأة: غازلتها.وقال أب نَغ   و مالك: امرأة َهي 

 هوغ

غِ: أي بالمال الكثير. غُ: الشيء الكثير، يقال: جاء فالن بالَهو   ابن دريد: الَهو 

 هيغ

صباً كثير العُش   : إذا كان ُمخ  يَغ  يَغَي ِن: أي في الخصب وحسن الحال، قال: وعام أه   ِب.ابن السكيت: يقال إنهم لفي األه 
يَغَي ِن: أي في األكل والشرب.  ووقع فالن في األه 

يَغَاِن: الكل والنكاح.  وقال الفراء: األه 
يَُغ: أرغد العيش.  واأله 

يَُغ   : الماء الكثير، وَهيََّغ المطر األرض: جادها.-أيضا-واأله 
 وَهيَّف ُت الثريدة: إذا أكثرت ودكها.

 أثف

ث فيها قولين: أحدهما أنَّها فُعُّولة، والثاني أنها أُف عَّولة، فعلى أحد القولين ذكرناها في هذا أبو عبيد: األثفيَّة القدر، وذكر اللي
مثال -في باب الحروف اللَّيِّنة لمكان االختالف في وزنها. والجمع األثافُّي  -إن شاء هللا تعالى-التَّركيب، وسنعيد ذكرها، 

 ف قول زهير بن أبي سلمى: وقد تخفف، ويروى بالتَّثقيل والتَّخفي -قماري

َجل   أثَافِي ً   ُسف عاً في ُمعَرِس ِمر  يا ِض الَجّرِ لم ونُؤ   يَتَثَلَّمِ  كَحو 

ض". "، ويروى: "كِجذ م الَحو  ِض الُجّدِ  ويروى: "َكَحو 
: بقيت من فالن أُث ِفيَّة خشناء: أي بقي منهم عدد  كثير.  وقال األصمعيُّ

: من أمثالهم في ر جل صاحبه بالمعضالت: رماه بثالثة األثَافّيِ، ثالثةُ األثافّيِ: القطعة من الجبل يجعل وقال األصمعيُّ مي الرَّ
 إلى جنبها اثنتان فتكون القطعة متَّصلة بالجبل، قال خفاف بن ندبة: 

َدةً َشنعاَء مـنِّـي وإنَّ    َحَضَرت  َكثاِلثِة األثافي إذا  قَصي 

؛ حتى إذا رماه بالثَّالثة لم يترك منها غاية، قال علقمة بن عبدة وقال أبو سعيد الضَّرير: معناه أنه  رماه بالشَّّرِ كلِّه فجعله أُث فيَّة 
 وخفَّف ياء األثافّيِ، 

وا وإن َكثُروا بَل   م  وإن  َعزُّ مُ  بأثافي الشَّرِّ  َعِري فُُهم  ُكلُّ قَو  ُجـو   َمر 

 أال تراه قد جمعها له.
: ما كان من هريُّ  َحدي د سموه منصباً ولم يسموه أُثفيَّة. وقال األز 

 : إذا تبعه.-مثال كسره-واآلثف: التاع، وقد أثفه يأثفه 



 وقال أبو عمرو: أثفة يأُثُفُه ويأُثفُه: إذا طلبه.
 وأُثيفية: قرية لبني كليب بن يربوع بالوشم من أرض اليمامة، وأكثرها ألوالد جرير بن الخطفي الشاعر.

 عقيق المدينة على ساكنيها كاألثافِّي، قال الّراعي: وذو أُثيفية: موضع ب

نَ  بَنا بأُثَي فـيَات   َدَعو    قاَلئُص يَغ تَلي نا فأل َحقَنا  قُلُو 

ن في السير. لُو   ويروى: "يَع تَلي نا" بالعين المهملة، فمعنى المعجمة: يبعدن في السَّير، ومعنى المهملة: يَع 
: األثافيُّ كواكب  : كواكب مستديرة.-أيضا-بحيال رأس القدر  وقال أبو حاتم 

: أثف تُه أث فاً: إذا طردته.  وقال أبن عباد 
 قال: واآلثُف: الثّابت.

 القصير التارُّ الكثير الَّحم، وأنشد أبو عمرو:  -بفتح الثاء المشددة-والمؤثَّف 

تَكي ن لَي سَ  ِمهِ  ُمؤثَّف    من القُّرِ بُمس   َسِمي نِ  بلَح 

 : إذا جعلتها على األثافّيِ.-لغة  في ثفَّيتها-ر وأثَّفت القد
جل المكان: إذا لم يبرحه.  وقال أبو زيد: تأثَّف الرَّ

 وتأثَّفُوه: أي تكنفوه، ومنه قول النابغة الذّبياني يعتذر إلى النعمان بن المنذر: 

ن  ال ِكفَاَء لَهُ  ال فد تَأثَّفََك األعداء ولو  تَق ذفَنّي بُِرك   بالّرِ

جل آثفه أثفاً: إذا تبعته، واآلثف: التابع.  وقال األزهري: قوله "تأثَّفك" ليس من األثفيَّة في شيء، وإنَّما هو من قولك أثفت الرَّ
 حكى ذلك أبو عبيد  عن الكسائّيِ في باب النَّوادر.

َداءُ  وا عليك ولم يبرحوا يغرونك. وقال أبو زيد: تأثَّفنا المكان: أي ألفناه فلم نبرحه، ومعنى قوله: "تَأثَّفََك األع  َك وألحُّ " أي اتَّبَعُو 
 انتهى كالم األزهري. والتركيب يدل على التجمع والثبات.

، جعلوا الهمزة أصلية -مصغراً -قال النَّّسابُون وأصحاب الحديث: أسم مجفر بن كعب بن العنبر بن عمرو بن تميم: أخيف 
 أصالتها في أسيد وأميين.

 أدف

ية كاملة. وأصله: وداف، و"كاملة" نصُب على الحال، -بالضم-لداف ابن األعرابي: ا : الذَّكر، وفي الحديث: في الداف الّدِ
.  والعامل فيها ما في الظرف من معنى الفعل، والظَّرُف مستقرٌّ

 وقال غيره: األداف: األُذُن.
فيَّةُ: جبل لبني قشير.  وأد 

 أذف

.ابن األعرابّيِ: األذاف: الذكر، لغة في األ  داف غير معجمة 
 : موضع على ثالثة فراسخ من حلب بوادي بطنان، قال امرؤ القيس: -بكسر الذال-وتأذف 

تُـهُ  أال م  صالح  قد َشـِهـد  َطرا بِتَأذفَ   ُربَّ يَو    ذاةِ التَّّلِ من فَوِق َطر 

 أرف

ثة: الحدُّ، والجمع: أرف وأرث  صلّى هللا -بين األرضين، وفي حديث النَّبّيِ ، وهي معالم الحدود -كغرفة وغرف -األرفة واألر 
: أنَّه خرج إلى وادي القرى وخرج بالقسام -رضي هللا عنه -: إذا وقعت األرف فال شفعة، وفي حديث عمر -عليه وسلم

هام تجري، فكان لعثمان  هام وأعلموا أرفها وجعلوا الّسِ حمن  -رضي هللا عنه-فقسموها على عدد الّسِ بن عوف خطر؛ ولعبد الرَّ
رضي -خطر؛ ولفالن نصف خطر. الخطر: النصيب؛ وال يستعمل إال فيما له قد ومزية. وفي حديث عثمان  -?رضي هللا عنه

: ال شفعة في بئر وال فحل؛ واألرف تقطع كل شفعة. أراد بالفحل فحال النخل، وكان ال يرى الشفعة للجار ويقول: -هللا عنه
َُ مال  اقتسم وبينت حدوده فال   شفعة فيه.أيُّ

ً -واألرفة   : العقدة.-أيضا
 : اللبن الخالص، عن أبي األعرابي.-مثال قمري-واألرفة 
ً -واألرفيُّ   : الماسُح، والكالم في األرفيُّ كالكالم في األثفيَّة.-أيضا

 يه.وأُرف على األرض تأريفاً: إذا جعلت لها حدود وقسمت، ومنه الحديث: أيُّ مال  اقتسم وأرف عليه فال شفعة ف



 وأَّفت الحبل: عقدته.
 ويقال: فالن مؤارفي: أي متاخمي، أي حدُّي في السُّكنى والمكان.

 أزف

ُل يأزف   أزفاً وأزوفاً: أي دنا، وأنشد الليث للنابغة الذبيانَّي:  -مثال سمع يسمع-أزف التَّرحُّ

ُل َغي َر أنَّ ِركابَنا أِزفَ   دِ قَ  تَُزل  بِرحاِلها وَكأن   لََما  التََّرحُّ

 ويروى: "أفد".
د واآلزفة: القيامة، وقوله تعالى: )أِزفَِت اآلِزفَةُ( أي قربت القيامة، وقيل لها اآلزفة ألنها ال محالة آتية، وما كان آتياً وغن بع

 وقته فهو قريب، ويجوز ان يكون ما مضى من عمر الدُّنيا أضعاف ما بقي فذلك أزوفها.
ُجُل: أي عجل؛ فهو آزف ? ً -واآلزف  -على فاعلوأزف الرَّ  : البرد، عن ابن عباد.-أيضا

قاع:   واألزف: الضيق وسوء العيش، قال عديُّ بن زيد عديُّ بن مالك بن الّرِ

فَع  َعَواِرَضها من  أَزفُ  الَمِعي َشِة تَبـِري ح  وال من  ُكّلِ بيضاَء لم يَس 

 ل.وقال ابن عباد: أزف الجرح وأزف وأزف، ولم يذكر معناه، أي اندم 
.  ويقال: أزف: أي قلَّ

والمازف: العذرات واألقذار، الواحدة: مأزفة، وأنشد ابن فارس: كأن رداءيه إذا ما ارتداهما على جعل يغشي المآزف بالنخر 
 قال: وذلك ال يكاد يكون إالّ في مضيق.

 : السُّرعة والنشاط.-مثال صرعي-واألزفي 
 أعجلني.: أي -على افعلني-وقال الشيباني: آزفني فالن 

والمتآزف: القصير؛ وهو المتداني، وقال أبو زيد: قلت ألعرابي: ما المحبنطيء؟ قال: المتكأكي؛ قلت: ما المتكأكيء؟ قال: 
 المتآزف؛ قلت: ما المتآزف؟ قال: أنت أحمق؛ وتركني ومر. قالت زينب أخت يزيد أبن الطَّثريَّة: 

 وأبَاِجلُـه   َرِهل  لَبّاتُهُ  وال  قُدَّ قَدَّ السَّي ِف ال ُمتَآِزف   فَتىً 

 وقال العَُجْيُر السَّلُْوليُّ يرثي أبا الحجناء: 

 ِجلُـه   َرِهل  لَبَاتُهُ وأبا وال  قُدَّ قَدَّ السَّي ِف ال ُمتآِزف فَتىً 

 ويروى: "وبَآِدلُه".
 خلق.وَمكان  ُمتآزف: أي ضيق. وخطو متآزف: أي متقارب. ورجل  متآزف: أي ضيق الصدر السيء ال
 وقال ابن فارس: تآزف القوم: إذا تداني بعضهم من بعض. والتركيب يدل على الدُّنّوِ والمقاربة.

 أسف

بَاَن أِسفاً( أي شديد الغضب، ويقال: أسف عليه:  -بالكسر -األسف: شدَّة الحزن، يقال: أسف يأسف أسفاً، قال هللا تعالى: )َغض 
عن موت الفجاءة فقال: راحة للمؤمن وأخذة أسف للكافر. أي أخذة سخط  أو  -صلى هللا عليه وسلم-أي غضب. وسئل النبي 

، فقيل له: أسف وأسيف، ثم كثر حتى استعمل في موضع ال مجال  ساخط، وذلك لنَّ الغضبان ال يخلو من حزن  ولهف 
قوع اسم الفضة على خاتم، للحزن فيه، وهذه اإلضافة بمعنى "من"؛ كخاتم فضَّة، أال ترى أنَّ اسم السَّخط يقع على أخذة و

، ومنه حديث إبراهيم بن يزيد النخعي: إن كانوا ليرهبون أخذة كأخذة  وتكون بمعنى الالم نحو: قول صدق ووعد حق 
األسف. "إن" هذه هي المخففة من الثقيلة؛ والالم للفرق بينها وبين "أِن" النافية، والمعنى: انه كانوا يكرهون، أي أنَّ الشأن 

 ا. وقال األعشي: والحديث هذ

َحي ِه َكفّاً ُمَخضَّبا يَُضمُّ   َرُجالً منكم أِسي فاً كأنَّمـا أرى   إلى َكش 

َحيِه بالَكّفِ مث قَبا".  أي: غضبان، ويروي: "َكش 
 وقال أبن السكيت: األسيف: العبد، والجمع: األ سفاء، قال الليث: ألنه مقهور محزون، وأنشد: 

رَ  َُ   أِسي ف  يَب تَغي الَخي َر وُحر   من  نَـُهـم  اآلناُس فيمـا بَـي   َكُث

 واألسي فَةُ: األمة.
 وقال المبرد: يكون الجير ويكون األسير.

أنَّه بعث سرية فنهى عن قتل العسفاء، ويروى: األسفاء والوصفاء، السيف: الشيخ -صلى هللا عليه وسلَّم-وفي حديث النبي 
 وال أسيفاً.الفاني. وفي حديث آخر: ال تقتلوا عسيفاً 

ً -واألسيف  ُف: السريع الحزن الرقيق القلب، ومنه حديث عائشة  -أيضا صلى هللا عليه -: إنَّ رسول هللا -رضي هللا عنها-واألُسو 



قال في مرضه: مروا أبا بكر يصل بالناس، قالت: فقلت إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام لم يسمع من البكاء؛ فمر عمر  -وسلم
: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر -لت: قلت لحفصة ?رضي هللا عنهافليصل بالناس، قا

: إنكن ألنتن صواحب يوسف، مروا -صلى هللا عليه وسلم-؛ فقال رسول هللا -فليصل بالناس، ففعلت حفصة ?رضي هللا عنها
 : ما كنت ألصيب منك خيراً.-نهمارضي هللا ع-أبا بكر فليصل للناس، فقالت حفصة لعائشة 

ً -واألسيف   : الذي ال يكاد يسمن.-أيضا
 وأرض أسيفة: أي رقيقة ال تكاد تنبت شيئاً، وزاد ابن عباد: أسافة بالضم.

 : قبيلة، قال جندل بن المثنى الطهوي: -بالفتح-وأسافة 

عَر تَُحفُّها َ  وَجم  َ    أَسافَة  داُنُها تَنَشَّر وُخلَّة    قِر 

ً -جمعر   : قبيلة وقيل: أسافة: مصدر أسفت األرض إذا قل نبتها؛ والجمعر: الحجارة المجموعة.-أيضا
 وأسف: من قرى النهروان.

 وأسفي: بلد على ساحل البحر المحيط بأقصى المغرب بالعدوة.
 وأسفونا: قرية قرب معرة النعمان.

المروة، وكان يذبح عليهما تجاه الكعبة، وزعم وإساف ونائلة: صنمان كانا لقريش وضعهما عمرو بن لحي على الصفا و
بعضهم أنهما كانا من جرهم: إساف بن عمرو ونائلة بنت سهل، ففجرا في الكعبة فمسخا حجرين، ثم عبدتهما قريش، وآسفة: 

نا منهم( أي أغضبونا. نا ان تَقَم  ا آَسفُو   أي أغضبه، قال هللا تعالى: )فَلَم 
ِسَف( وقال الفراء: يوسف ويوسف ويوسف  ؛ ثالث لغات، وحكى فيه الهمز أيضاً، وقرأ طلحة بن مصرف: )لقد كاَن في يُؤ 

 بالهمز وكسر السين.
وتأسف: أي تلهف، وقال أحمد بن جواس: كان أبن المبارك يتأسَّف على سفيان الثوري ويقول: ِلَم لم أطرح نفسي بين يدي 

.  سفيان؛ ما كنت أصنع بفالن  وفالن 
 الفوت والتلهف وما أشبههما.والتركيب يدل على 

 أشف

 لإلكاف وهو فعلي، والجمع: األشافي.

 أصف

العرش  -صلوات هللا عليه-الذي دعا هللا تعالى باسمه األعظم؛ فرأى سليمان  -صلوات هللا عليه-الليث: آصف: كاتب سليمان 
 مستقراً عنده.

ر فهو اللصف. وقال الدينوري: زعم بعض الرواة أنها وقال أبو عمرو: األصف: الكبر، وأما الذي ينبت في أصله مثل الخيا
 لغة في اللصف، واللصف: الكبر.

 افف

ً -أبن دريد: أف يؤف أفاً   : إذا تأفف من كرب أو ضجر، قال: رجل أفاف: كثير التأفف.-وقالوا: يئف أيضا
: )فال تَقُل  -رضي هللا عنهما-اس ، وقرأ أبن عب-بالتخفيف-وأف: كلمة تكره، وفيها لغات: أف وأف وأف وأفاً واف وأف وأف 

لَُهما أَُف( مفتوحة على تخفيف الثقيلة ك )ُرَب(، وقياسه التسكين بعد التخفيف؛ ألنه ال يجتمع ساكنان، لكنه ترك على حركته 
 -باإلضافة-وأفي  -باإلمالة-، وبها قرأ عمرو بن عبيد. وافى -بكسر الهمزة وفتح الفاء المشددة-ليدل على أنه ثقيل خفف. وأف 

 . ويقال: افاً له وآفة له: أي قذراً له، والتنوين التنكير. وآفة وتفة وأفاً وتفاً: على اإلتباع.-مثال طف-وأف  -بكسرتين-وأف 
وآالف: قالمة الظفر، وقيل: ما رفعته من األرض من عود أو قصبة، وقيل: آالف وسخ الظفر، وقال األصمعي: آالف وسخ 

 ار، وقيل: معناه القلة والتف إتباع له.األذن والتف وسخ األظف
والناس منهزمون كل وجه  -رضي هللا عنه-نظر إلى أبي الدرداء  -صلى هللا عليه وسلم -واألُفَّة: الجبان، ومنه حديث أن النبي

تقديره:  يوم أحد: نعم الفارس عويمر غير آفة. كأن أصله غير ذي آفة: أي غير متأفف عن القتال، و"غير" خبر مبتدأ محذوف
هو غير ذي آفة، وقيل: غير جبان، وأصلها من اآلفف وهو الضجر؛ قاله أبن األعرابي، يريد: أنه غير ضجر وال وكل في 

 الحرب. وقيل: األفف: الشيء القليل، ومعنى اآلفة: المعدم المقل، وهو أيضاً: الرجل القدر، من آالف.
 واليأفوف: الجبان.

 واليأفوف: المر من الطعام.
 يأفوف: فرخ الدراج. والحديد القلب، وهو الفوف أيضاً.وال

 وقال أبو عمرو: اليأفوف: السريع، واليهفوف: الحديد القلب من الرجال.
 وقال األصمعي: اليأفوف: العيي الخوار، قال الراعي: 



رُ  ف  َشمـائلُـهُ  ُمغَمَّ   الَمَودَّةِ ال يُع طي وال يَُسلُ  نابي  العَي َش يَأ فو 

 يَِصُل"، مغمر العيش: أي ال يكاد يصيب من العيش غال قليالً، أخذ من الغمر، وقيل: المغمر: المغفل عن كل عيش.ويرى: "
 وتئفته وأففه: أي حينه وأوانه، قال يزيد أبن الطثرية:  -بالكسر فيهما-وقولهم: كان ذلك على أف ذاك وإفانه 

َران  وساَعِة َخل ـَوة   على يُناً أن  تََطلَّعاالنّاِس نَخ   من  أف ِهج    شى أع 

". والتئفة: تفعلة.  ويروى: "على إث ِر ِهجَران 
 واألوفوفة: الذي ال يزال يقول لغيره: أف لك.

رضي -وأفف تافيفاً وتأفف: أي قال أف. والعرب تقول: جعل بتأفف من ربح وجدها ويتأفف من الشدة تلم. وقال متمم بن نويرة 
عن أخيه مالك فقال: لقد كان يركب الجمل الثقال ويقتاد الفرس الجرور ويكتفل  -هللا عنه رضي-حين سأله عمر  -هللا عنه

 الرمح الخطل ويلبس الشملة الفلوت بين سطيحتين بضوجين في الليلة البليل ويصبح الحي ضاحكاً ال يتأنن وال يتأفف.
 والتركيب يدل على تكره الشيء وعلى الوقت الحاضر.

 اكف

 أيضاً، قال العجاج يشكو أبنه رؤية:  -بالضم-فة، والجمع: اكف ووكف، واألكاف والو كاف أكاف الحمار ووكا

رافِ  حتّى َدنِ   إذا ما آَض ذا أع  َكِف باالكاف كالَكو    الُمو 

 ويروى: "بالوكاف".
 واألكاف: صانعه، وكذلك الوكاف.

 والوكاف.وأكفت الحمار وأوكفته تأكيفاً ووكفته توكيفاً: أي شددت عليه األكاف 
 وأكفت إكافاً: اتخذته، وكذلك وكفت.

: الهمزة والكاف والفاء ليس أصالً؛ ألنَّ الهمزة مبدلة من واو.  وقال أبن فارس 

 الف

األلف: عدد، وهو مذكر؛ يقال: هذا ألف، بدليل قولهم: ثالثة اآلف؛ ولم يقولوا ثالث اآلف، ويقال: هذا ألف واحد؛ وال يقال 
أي تام؛ وال يقال قرعاء، وقال أبن السكيت: لو قلت هذه ألف بمعنى هذه الدراهم ألف نجاز. والجمع:  واحدة، وهذا ألف أقرع

 ألوف وآالف، قال هللا تعالى: )وهم ألوف(.
 أي أعطاه إلفاً، قال:  -مثال كسره يكسره كسراً -وألفة يألفه ألفا 

تُـهُ  وَكِري َمة   تَقَ  ّحتى  من آِل قَي َس ألَف  المِ تَبَذََّخ فار    ى األع 

 أي: ورب كريمة، والهاء للمبالغة، ومعناه: فارتقى إلى األعالم؛ فحذف "إلى " وهو يريده.
مثال تبيع وتبائع وأفيل -: األليف، تقول: َحنَّ فالن إلى فالن  حنين اإللف إلى اإللف، وجمع األليف: أالئف -بالكسر-واإللف 
ة: -وأفائل  ، قال ذو الرمَّ

بَحَ  داً من أالئِفهِ البَك   فأص  تادُ   ُر فَر  َجاُزها َشذَبُ  يَر  ِليَةً أع    أح 

( بغير -صلى هللا عليه وسلم-، ومنه قراءة النبي -بالكسر-يألفه إلفاً  -بالكسر-وفالن قد ألف هذا الموضع  : )إِلل ِف قَُري ش  إل ِفِهم 
، قال -مثال عامل وعمال-ف. وجمع اآللف: آالف : المؤمن آلف مألو-صلى هللا عليه وسلم-ياء وال ألف. ومنه قول النبي 

 العجاج يصُف الدَّهر: 

تَِرمُ    اإِلل َف عن األاُلّفِ  يَخ 

 وقال ُرْؤبة يرد على أبيه: 

  لو ُكن ُت َمَع األاُلّفش تاهللِ 

ة:   وقال ذو الرمَّ

عَني ياَمّي مـن داِر ِجـي َرة   َمتى ح  على َمن  يُغاِلـبُ  لنا  تَظ   ـه  والَهوى بَر 

ت  كـراُعـهُ  أُكن   تشها األخرى وَولى َصواِحبُه   إلى  ِمث َل ذي األاُلِّف لُزَّ   أخ 

 وجمع اآللفة: آلفات وأوالف، قال العجاج: 

مِ  وَربِّ  يَّمِ  والقاِطناتِ   هذا البَلَِد الـُمـَحـرَّ   البَي َت َغي ِر الرُّ



ِق الَحِم والَمأ لف: الم وضع الذي يألفه اإلنسان أو اإلبل. وقال أبو زيد: المألف: الشجر المورق الذي يدنو إليه أَو اِلفاً َمكَّةَ من ُور 
 الصيد إللفه إياه.

 : االسم من االئتالف.-بالضمَّ -واأللفة 
 : اإللف أيضاً.-مثال كتف-واأللف 
جل العزب.-فيما يقال-واأللف   : الرَّ

 ك آلفت الدراهم؛ وآلفت هي.وآلفت القوم: أي كملتهم ألفاً؛ وآلفوا هم أيضا، وكذل
 وآلفت الرجل مكان كذا: أي جعلته يألفه، وآلفت الموضع أيضاً: ألفته، قال ذو الرمة: 

ة   من َماُء ُحـرَّ َل أد  م  ِلفاِت الرَّ   الضُّحى في َمت نِها يَتََوضَّحُ  ُشعَاعُ  الُمؤ 

َل واتََّخذَت ه مأ لَفاً. م   أي: من اإلبِِل التي أِلفَِت الرَّ
( اإليالف: شبه اإلجازة بالخفارة. والتَّأويل: أنَّ قريشاً كانوا سكان الحرم ولم يكن لهم وق وله تعالى: )إلي الِف قَُري ش 

زرع وال ضرع، وكانوا يمتارون في الصيف والشتاء آمنين والناس يتخطفون من حولهم، فكانوا إذا عرض لهم 
ل: الالم في "إليالِف" الم التعجب؛ أي اعجبوا إليالف عارض قالوا نحن أهل حرم هللا فال يتعرض لهم. وقي

قريش، وقال بعضهم: معناها متصل بما بعد؛ المعنى؛ فليعد هو هؤالء ربَّ هذا البيت إليالفهم رحلة الشتاء 
والصيف المتيار، وقال بعضهم: هي موصولة بما قبلها؛ المعنى: فجعلهم كعصف مأكول إليالف قريش؛ أي أهلك 

الفيل لكي تأمن قريش كعصف مأكول إليالف قريش؛ أي أهلك هللا أصحاب الفيل لكي تأمن قريش هللا أصحاب 
فتؤلف رحلتهما، وقال أبن عرفة: هذا قول ال أحبه من وجهين: أحدهما أن بين السورتين "بسم هللا الرحمن الرحيم" 

ما هو العهود التي كانوا يأخذونها إذا وذلك دليل على انقضاء السورة وافتتاح األخرى، واآلخر: أنَّ اإليالف إنَّ 
 ) ف  ع  وآَمنَُهم من َخو  يَع بُدوا َربَّ هذا البَي ِت الذي أطعمهم من ُجو 

خرجوا في التجارات فيأمنون بها، وقوله تعالى: )فَل 
ف أي الذي دفع عنهم العدو وآمنهم من خوف؛ الذي كفاهم أخذ اإليالف من الملوك وجعلهم يتصرفون في البالد كي

شاءوا. وقال أبن األعرابي: كان هاشم يؤلف إلى الشام؛ وعبد شمس إلى الحبشة؛ والمطلب إلى اليمين؛ ونوفل إلى 
فارس، وكان هؤالء األخوة يسمون المجيزين، وكان تجار قريش يختلفون إلى هذه المصار بحبال هؤالء األخوة 

إما عبد شمس فإنه أخذ حبالً من النجاشي، وأما فال يتعرض لهم، فأما هاشم فانه أخذ حبالً من ملك الروم، و

  المطلب فانه أخذ حبالً من أقبال حمير، وأما نوفل فأنه أخذ حبالً من كسرى. قال أبو ذؤيب الهذلي يصف الخمر: 

ِلُف ال تََوصَّلُ  كباِن ِحي ناً ويُؤ   ِربابُها ويُغ ِشي ها األَمانَ  ِجَوارَ   بالرُّ

.وآلَفَِت اإلبل: إذا جمعت   بين شجر وماء 
 بينهم(.والفت بين الشيئين تأليفاً، قال هللا تعالى: )لَو  أن فَق َت ما في األرِض َجميعاً ما ألَّف َت بين قُلوبِهم ولكنَّ هللاَ ألََّف 

 ويقال: ألف مؤلفة: أي مكملة.
 وألفت ألفاً: كتبتها، كما يقال: جيمت جيماً.

بتألفهم، أي بمقاربتهم  -صلى هللا عليه وسلم-( هم قوم من سادات العرب أمر هللا عز وجل نبيه وقوله تعالى: )ِوالُمؤلَّفَِة قُلوبُهم
وإعطائهم من الصدقات ليرغبوا من وراءهم في اإلسالم وهم: األقرع بن حابس بن عقال المجاشعي الدارمي، وجبير بن مطعم 

م األسدي، وحكيم بن طليق بن سفيان، وحويطب بن بن عدي، والجد بن قيس، والحرث بن هشام المخزومي، وحكيم بن حزا
عبد العزى العامري، وخالد بن أسيد بن أبي العيص، وخالد بن قيس، وزيد الخيل الطائي، وسعيد بن يربوع بن عنكثة، وسهيل 
بن عمرو بن عبد شمس العامري، وسهيل بن عمرو الجمحي، وصخر بن حرب بن أمية، وصفوان بن أمية الجمحي والعباس 
بن مرداس السلمي، وعبد الرحمن بن يربوع، والعالء بن جارية الثقفي، وعلقمة بن عالثة العامري، وأبو السنابل عمرو بن 

بعكك، وعمرو بن مرداس السلمي، وعمير بن وهب الجمحي، وعيينة بن حصن الفزاري، وقيس بن عدي السهمي، وقيس بن 
بن نوفل الزهري، ومعاوية بن أبي سفيان، والمغيرة بن الحارث بن مخرمة بن المطلب، ومالك بن عوف النصري، ومخرمة 

عبد المطلب، والنضير بن الحارث بن علقمة بن كلدة، وهشام بن عمرو أخو بني عامر بن لوي رضي هللا عنهم أجمعين وتألف 
 القوم وائتلفوا: أي اجتمعوا.

 وتألفت الرجل: إذا قاربته ووصلته حتى تستميله إليك.
 وضع مؤالفة: بمعنى اإليالف.وآلفت الم

 والتركيب يدل على انضمام الشيء إلى واألشياء.

 انف

ال تقم الساعة حتى تقاتلوا قوماً صغار  -صلى هللا عليه وسلم-النف: معروف، والجمع آنف وأنوف وأناف، وفي حديث النبي 
بكر رضي هللا عنه، أوصى أن يكفن في  : أن أبا-رضي هللا عنها-، وفي حديث عائشة -ويروى: األنوف-العين ذلف اآلنف 

رضي هللا -أن تبتاع له أثواباً جدداً؛ فقال عمر  -ثوبين كانا عليه وأن يجعل معهما ثوب آخر؛ فأرادت عائشة ?رضي هللا عنها



-مر : يا عمر؛ وهللا ما وضعت الخطم على آنفنا؛ فبكى ع-رضي هللا عنها-: ال يكفن غال فيما أوصى به؛ فقالت عائشة -عنه
وقال: كفني أباك فيما شئت. كنت عن الوالية والملك بوضع الخطم، ألن البعير إذا ملك وضع عليه الخطام،  -رضي هللا عنه

 والمعنى: ما ملكت علينا أمورنا بعد فتنهانا أن نصنع ما نريد فيها.
تاء زيدت على أنف؛ كقولهم في الذنب: وفي الحديث: لكل شيء أنفة وأنفة الصالة التكبيرة األولى. أي ابتداء وأول. وكأن ال

 ذنبه، وقد جاء في أمثالهم: إذا أخذت بذنبة الضب أغضبته.
 ويقال: هو الفحل ال يقرع أنفه وال يقدع، أي هو خاطب ال يرد، وقد مر الشاهد عليه من الحديث في تركيب ق د ع.

-: أن فالناً دخل عليه فنال من عمر -هللا عنه رضي-ويقال: جعل أنفه في قفاه، أي أعرض عن الشيء، وفي حديث أبي بكر 
وقال: لو استخلفت فالناً، فقال أبو بكر: رضي هللا عنه: لو فعلت ذلك لجعلت أنفك في قفاك ولما أخذت من  -رضي هللا عنه

فه على ما أهلك حقاً. جعل األنف في القفا عبارة عن غاية اإلعراض عن الشيء ولي الرأس عنه، ألن قصارى ذلك أن يقبل بأن
وراءه، فكأنه جعل أنفه في قفاه. ومنه قولهم للمنهزم: عيناه في قفاه؛ لنظره إلى ما وراءه دائباً فرقاً من الطلب. والمراد: 

ألفرطت في اإلعراض عن الحق؛ أو: لجعلت ديدنك اإلقبال بوجهك إلى من وراءك من أقاربك مختصاً لهم ببرك ومؤثراً إياهم 
 على غيرهم.

 حية: طرفها: قال معقل بن خويلد الهذلي: وأنف الل

ماً ال تُلَقّى َجَوابَـُهـم   تَُخاِصمُ  يَتَك اليَدُ  وقد  قَو    أَخذَت  من أنِف ِلح 

يِتََك" ورجل حمي األنف: إذا كان أنفاً يأنف أن يضام، قال عامر بن فهيرة  في  -رضي هللا عنه-ويروى: "من َجن ِب ِلح 
 وقالت له: كيف تجدك:  - عنهارضي هللا-مرضه وعادته عائشة 

قِـهِ  لقد َت قبل ذَو  ُت الَمو  ءُ   َوَجد  قِهِ  والَمر    يأتي حت فُهُ من فَو 

قِـهِ  ُكلُّ  رِ   امرئ  ُمَجاِهد  ِبَطـو  فَهُ  كالثَّو  مي أن  قِـهِ  يَح   بِرو 

 وأنف كل شيء: أوله، ويقال: هذا أنف الشد: أي أول العدو.
 أوله. وأنف المطر: أول ما أنبت، قال امرؤ القيس:  وأنف البرد: أشده، وقيل:

ِملُني فـي ان ـِفـهِ  قد بُوك  ُمَمر   الِحقُ   َغدا يَح  لَي ِن َمح    االط 

 وهذا أنف عمل فالن: أي أول ما أخذ فيه.
 وأنف خف البعير: طرف منسمه.

 وقال أبن السكيت: أنف الجبل: نادر يشخص منه، قال: 

شى أوقَ  ُخذا هُ أن َف َهر  شى لَُهنَّ َطريقُ  ِكال  فاها فإنَـّ   جانَبِي  َهر 

 وقال أبن فارس: أنف األرض: ما أستقبل الشمس من الجلد والضواحي.
غيف: أي كسرة منه.  وقال غيره: ما أطعمني إال أنف الرَّ

 وأنف الناب: طرفه حين يطلع.
 والعرب تقول لسمي األنف: األنفان، قال مزاحم العقيلي: 

فُ  ه يَُسو  ِض من النََّشاِط َكِعي مُ  عن  بأن فَي ِه النِّقَـاعَ كـأنَـّ و    الرَّ

 ويقال: أفالن يتبع أنفه: إذا كان يتشمم الرائحة فيتبعها.
وذو األنف: هو النعمان بن عبد هللا بن جابر بن وهب بن األقيصر بن مالك بن قحافة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن سعد بن 

بن أنمار بن إراش بن عمر وبن الغوث بن  -وهو خثعم-هللا من شهران بن عفرس بن حلف بن أفتل  مالك بن نسر بن وهب
صلى هللا -نبت بن مالك بن زيد بن كهالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن عابر، الخثعمي، قاد خيل خثعم إلى النبي 

 يوم الطائف وكانوا مع ثقيف، وهو بيت خثعم. -عليه وسلم
 ن العرابي: النف: السيد.وقال أب

 وانف: ثنية، قال أبو خراش الهذلي وقد نهشه حية: 

ـِن أن ـف   لقد ِت َحيَّةَ بَط  لَك  حاب ساقاً ذاة فقد على  أه    األص 

 ويروى: "بَْطِن واٍد". وقال أيضاً: 

ـِن أنـف   لقد ِت َحيَّةَ بَط  لَك  لِ  على  أه    اإلخوان ساقاً ذاةَ فَض 

قب جعفر بن قريع بن عوف بن كعب، وكانوا يغضبون إذا قيل لهم: بنو أنف الناقة. وإنما لقب بذلك بذلك ألن وأنف الناقة: ل
من بني وائل  ثم من سعد هذيم فأتى أباه وقد  -وهي الشموس-قريعاً نحو جزوراً فقسمها بين نسائه، فبعثت جعفراً هذا أمة 

ك بهذا؛ فأدخل يده في أنفها وجعل يجرها، فلقب أنف الناقة، فكانوا قسم الجزور فلم يبق إال رأسها وعنقها؛ فقال: شأن
 يغضبون من ذلك، فلما مدحهم الحطيئة بقوله: 



م   ناُب غيُرُهمُ  قَو  ي بأنَِف النّاقةِ  وَمن    ُهُم األن ُف واألذ   الذَّنَبا يَُسّوِ

 صار الَّلقب مدحاً لهم. والنسبة إليهم أنفي.
ه.وقال أبن عباد: أضاع مطلب   أنفه؛ قيل: فرج أّمِ

 وأنفته أنفاً: ضربت انفه؛ آنفه وآنفه.
 : عظيم األنف.-بالضم-ورجل أنافي 

 وامرأة أنوف: تأنف مما ال خير فيه، والطيبة ريح النف أيضاً.
 وأنفه الماء: بلغ أنفه، وذلك إذا نزل في النهر.

: فقال: السالم -رضي هللا عنه-الني أنه أتي معاوية وفي حديث أبي مسلم الخو -إذا لم يرعها أحد-: -بضمتين-وروضة أنف 
عليك أيها األجير؛ إنه ليس من أجير استرعي رعية إال ومستأجره سائله عنها، فإن كان داوى مرضاها وجبر كسراها وهنا 

 جرباها ورد أوالها على أخراه ووضعها في أنف من الكأل وصفو من الماء؛ وفاه أجره.
 ط بن زرارة: وكذلك كاس انف، قال لقي

ُغـفُ  إنَّ  نَةَ   الشََّواَء والنَِّشي َل والـرُّ نَاَء والكأس األُنف والقَي    الَحس 

ِر وتَع ِجي َل الَكِتـف   وِصف َوةَ   قُُطف   الَخيَل والَخي لُ  للّطاِعنينَ   الِقد 

: أبا عبد الرحمن -رضي هللا عنهما-ر وأمر أنفف: مستأنف لم يسبق به قدر، ومنه حديث يحيى بن يعمر أنه قال لعبد هللا لن عم
إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرءون القرآن ويتقفرون العلم وإنهم يزعمون أن ال قدر وإن األمر أنف، فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم 

 أني منهم بريء وانهم براءة مني.
اج: نزلت اآلية في المنافقين كانوا يستمعون خطبة وقال أبن األعرابي في قوله تعالى: )ماذا قال آنَفاً( أي مذ ساعة، وقال الزج

استهزاء وأعالماً انهم لم يلتفتوا إلى ما قال  -رضي هللا عنهم-فإذا خرجوا سألوا أصحابه  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
 فقالوا: ما ذا قال آنفا؛ أي ماذا قال الساعة؛ أي في أول وقت يقرب منا.

 ت كال أنفاً.وأنفت اإلبل أنفاً: إذا وطئ
 وقال الطائي: أرض أنيقة النبت: إذا أسرعت النبات، وتلك أرض آنف بالد هللا.

 ويقال: آتيك من ذي أنف؛ كما تقول من ذي قبل: أي فيما يستقبل.
 وقال أبن عباد: األنف: المشية الحسنة.

 ميعته وأوليته، قال كثير:  -بالمد-وقال الكسائي: آنفه الصبا  

تُكَ  بَافي سَ  َعذَر  دِهي كَ  وَمي عَتِهِ   ل َمى بآنِفَِة الّصِ  ظاللها إذ  تَز 

 وقال أبن عباد: جبل أنيف: ينبت قبل سائر البالد.
 ورجل مئناف: أي سائر في أول النهار.

 وقال األصمعي: رجل مئناف: يرعى ماله أنف الكأل.
 آنف من فالن. يأنف أنفاً وأنفة: أي استنكف، ويقال: ما رأيت -بالكسر-وانف من الشيء 

ً -وأنف البعير  : -صلى هللا عليه وسلم-؛ عن أبن السكيت، ومنه حديث النبي -بالقصر-: إذا اشتكى أنفه من البرة؛ فهو أنف -أيضا
 المؤمنون هينون لينون كالجمل األنف إن قيد انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ.

مفعول به؛ كما قالوا مصدور للذي يشتكي صدره ومبطون للذي وقال أبو عبيده: كان الصل في هذا أن يقال مأنوف؛ ألنه 
 يشتكي بطنه، وجميع ما في الجسد على هذا، ولكن هذا الحرف جاء شاذاً عنهم.

 ، واألول أصح وأفصح.-بالمد-: جمل آنف -أيضاً -ويقال 
رضي هللا -ي؛ وأنيف بن واثلة : ثالثة: أنيف بن جشم؛ وأنيف بن ملة اليمام-رضي هللا عنهم-من الصحابة  -مصغراً -وأنيف 
 .-عنهم

 وقريط بن أنيف: شاعر.
 العبدي يذكر جنوب بنت أبي وفاء:  -ويقال: أبن سليمة-وأنيف فرع: موضع، قال عبد هللا بن سلمة 

ع   ولم لَها بأنَي ِف فَـر 
َعة  َخِضي بُ  َعلَيَّ   أَر ِمث    إذَن  ُمذَرَّ

 أي بدنه.
 تأنف: إذا حملت فلم تشته شيئاً. -لكسربا-وقال أبن عباد: أنفت المرأة 

 وأنفت الرجل: حملته على األنفة.
 وأنفت اإلبل: إذا تتبعت بها أنف المرعى.

 وقيل في قول ذي الرمة يصف إبالً: 

َرةً  َرَعت   َمى َجِميَماً وبُس  عاءَ   باِرَض البُه   نِصالُـَهـا حتّى آنَفَت ها وَصم 

 جعها حين دخل أنوفها، وقيل: جعلتها تشتكي أنوفها، وقيل: تكرهها.أي أصاب شوك البهمي أنوف اإلبل فأو
 ويقال: أنفته: أي جعلته يشتكي أنفه.



 .-بالقصر-وقال أبن عباد: انفه الماء: بلغ انفه؛ مثل أنفه 
 قال: والمؤنف: الذي لم يرعه أحد ؛ مثل النف.

 وانف أمره: إذا أعجله.
لنف، وقال أبن عباد: التأنيف: طلب الكأل؛ وغنم مؤنفة، قال إبراهيم بن علي بن محمد بن وأنفت مالي تأنيفاً: إذا رعيتها الكأل ا

 سلمة بن عامر بن هرمة: 

لَؤها آقِطُ   بذي ثَلَّة  ُمؤنَّفَة   لَس تُ    أل بانَها وأس 

 ونصل مؤنف: أي محدد؛ قد أنف تأنيفاً، وأنشد أبن فارس.

ُسهـا َرَضـِويَّة   بُكلِّ  ف  َعج  م    َهتُو  يرّيِ الُمؤنَّفِ  وَسه    َكَسي ِف الحم 

 وهو في العرقوب: تحديد غيره على األنفة؛ كالمؤنف.
 واالستئناف واالئتناف: االبتداء، يقال: استأنف العمل وائتنفه.

 والمؤتنف: الذي لم يؤكل منه شيء. وجارية مؤتنفة الشباب: مقتبلته.
 بله.وقال أبن عباد: المتأنف من األماكن: لم يؤكل ق

 ويقال للمرأة إذا حملت فاشتد وحمها وتشهت على أهلها الشيء بعد الشيء: إنها لتتأنف الشهوات.
 والتركيب يدل على أخذ الشيء من أولى وعلى أنف كل ذي أنف.

 أوف

ة العلم آفة الحديث الكذب، وآف -صلى هللا عليه وسلم-اآلفة: عرض مفسد لما أصاب من شيء، وقيل: العاهة. وفي حديث النبي 
النسيان، وآفة الحلم السفه، وآفة العبادة الفترة، وىفة الشجاعة البغي، وآفة السماحة المن، وآفة الجمال الخيالء، وآفة الحسب 

 الفخر، وآفة الظرف الصلف، وآفة الجود السرف، وآفة الدين الهوى.
 .-ل معوفمثا-: أي أصابته ىفة؛ فهو مؤوف -على ما لم يسم فاعله-ويقال: إيف الزرع 

 ، قال: وعية فهو معيه ومعوه ومههوه.-مثال معيف-وقال أبن بزرج: إيف الطعام فهو مئيف 
: قال الليث إذا دخلت اآلفة على قوم قيل: قد غفوا؛ -قال الصغاني مؤلف هذا الكتاب: ومن خط األزهري نقلت-وقال األزهري 

ف ممالة؛ بينها وبين الفاء ساكن يبينه اللفظ ال الخط، انتهى قول ويقال في لغة: قد إيفوا، قال قلت: قول الليث "إفوا" األل
، في عدة نسخ من كتابه، وفي -بفاءين محققتين واألولى منهما مشددة-األزهري. والذي في كتاب الليث: ويقال في لغة: قد أففوا 

 .-بالواو بين الهمزة والفاء-نسخ في األولى: قد أوفوا 
 والجمع: آفات.

 تحف

: تحفة المؤمن -صلى هللا عليه وسلم-: وهي البر واللطف، وفي حديث النبي -كالتهمة والتهمة والتخمة واتخمة-التحفة التحفة و
 الموت، والجمع: التحف.

 وقال الليث: يقال أتحفته تحفة: أي طرفة الفاكهة.
أهله فإذا ثالث أعنز؛ فقال: احتلبوهن  فانطلق بنا إلى -صلى هلل عليه وسلم-قال: أتينا النبي  -رضي هللا عنه-وروى المقداد  

 يأتي األنصار فيتحفونه، فشربت نصيبه. -صلى هللا عليه وسلم-بيننا، فكنا نفعل، فأتاني الشيطان فقال: محمد 
ن: قال: والتحفة مبدلة من الواو، إال أن هذه التاء تلزم في تصريف الفعل كله؛ اال في قولهم يتفعل؛ كقولهم يتوكف؛ فأنَّهم يقولو

 يتوحف.

 ترف

الترفة: النعمة. وقال ابن دريد: الترفة: الطعام الطيب أو الشيء الطريف يخص بها الرجل صاحبه. وقال غيره: الترفة: هنة 
 ناتئه في وسط الشفة العليا خلقة.

 وقال الليث: رجل اترف؛ من الترفة ترفة الشفة، وقال ابن فارس: هي غلط، وإنما هي التفة.
 : أي تنعم.-بالكسر -وقال غيره: ترف 

 : موضع، وقيل: جبل لبني أسد، قال: -بالتحريك-وترف 

مُن من قُب ل تََرف   أَراَحني ح  فَلُهُ   الرَّ  قَـرف   َجد ب  وأعالهُ  أس 

ً -وذو ترف   : موضع.-أيضا
ك يصنع ما يشاء ال يمنع منه، وأترفته النعمة: أي أطغته. وقوله تعالى: )ما أُت ِرفُوا( أي نعموا. وقال أبن عرفة: المترف: المترو



 وإنما قيل للمتنعم مترف ألنه مطلق له ال يمنع من تنعمه.
نا ُمت َرفيها( أي جبابرتها.  وقال قتادة في قوله تعالى: )أَمر 

 وترفته النعمة تتريفاً: أي أبطرته.
 وتترف: أي تنعم.

 واستترف: تعترف وطغى.

 تفف

ظفر من الوسخ، وقال غيره: التف: إتباع ألف وهو القلة، يقال: أف له وتف وآفة : ما يجتمع تحت ال-زعموا-أبن دريد: التف 
 وتفة، وقال أبن عباد: جمع التف تففة.
 وال غيره: التفة: المرأة المحقورة.

، -بالتخفيف-وقال أبن دريد: التفة: دويبة تشبه الفأرة، قال: ومن أمثالهم: استغنت التفة عن الرفة، قال: وقد قالوا التفة عن الرفه 
وقال األصمعي: هذا غلط، التفة: دويه تشبه جرو الكلب، قال األصمعي: وقد رأيتها، وأنكر أن تكون تشبه الفأرة. قال الصغاني 
مؤلف هذا الكتاب: هذه الدابة من الجوارح الصائدة، وكانت عندي منها عدة دواب، وهي تكبر حتى تكون بقد الخروف، حسنة 

د"، الصورة، ويقال لها: ال ? وبالتركية "قَرا قاُلغ " وبالبربرية "نَبَه  ُكُدود  ش  غنجل وعناق األرض، وهي بالفارسية ?ِسيَاه  ُكو 
 وأكثر ما تجلب من البربرة وهي أحسنها وأحرصها على الصيد، وأول ما رأيت هذه الدابة في مقد شوه.

 والتففة: دودة صغيرة؛ وتؤثر في الجلد.
 الكالم: شبه المقطعات من الشعر. وقال ابن عباد: التفاتف من

 والتفتاف: الذي يلقط أحاديث النساء، والجمع: تفتافون وتفاتق.
 وأتيتك بتفان ذلك: أي بعدانه، وعلى تفانه: أي حينه.

 والتتفيف: من التف؛ كالتأفيف من األف.
 والمتفتف: الذي يلقط أحاديث النساء كالتفتاف.

 تلف

 يتلف تلفاً. -بالكسر-التلف: الهالك، وقد تلف 
 والمتلف: المهلك والمفازة، وأنشد أبن فارس: 

ض  لَي َس فيها َمتَاِلفُ  وأيَّةُ   َحذَر  آتي الَمتَاِلَف ساِدراً  أِمن     أر 

صلى هللا عليه  -أنه قال للنبي -رضي هللا عنه-ويقال: ذهبت نفس فالن تلفاً وطلفاً: أي هدراً. وعن فروة بن مسيك  المرادي 
 نَّ أرضاً عندنا وهي أرض ريعنا وميرتنا وأنها وبيئة؛ فقال: دعها فان من القرف التلف.: إ-وسلم

 القرف: مالبسة الداء.
 وأتلف ماله: إذا أفناه إسرافاً، يقال: فالن مخلف متلف؛ ومخالف متالف.

 وقول الفرزدق: 

يَاف    فُواوأت لَ  فأت لَف نا الَمنايا إليهم  لَي ل  قد نَقَل نا قَِراُهمُ  وأض 

هؤالء غزي غزوهم؛ يقول: فجعلناهم تلفاً للمنايا وجعلونا كذلك، أي وقعنا بهم فقتلناهم، أي صادفنا المنايا متلفة وصادفوها 
 ذلك، كما تقول: أتينا فالناً فإبخلنا وأجبناه: أي صادفناه كذلك. والتركيب يدل على ذهاب الشيء.

 تنف

دو ودوية، ألنها أرض مثلها. وقال المؤرخ: التنوفة: الرض الواسعة البعيدة ما بين  التنوفة والتنوفية: المفازة؛ كما قالوا:
األطراف، وقال ابن شميل: هي التي ال ماء بها من الفلوات وال أنيس وإن كانت معشبة، وقال أبو خيرة: هي البعيدة وفيها 

 مجتمع كأل ولكن ال يقدر على رعية لبعدها، قال عمرو بن أحمر الباهلي: 

فِيَّة   كم ن لَي لى من تَنُو    تُن ذَُر فيها النُّذُر   لَّماَعة    ُدو 

  والجمع: التنائف، قال ذو الرمة: 

فى ِعن َد سـاِهـَمة   أخا لَقِ   تَنَائَف أغ  دِيرها ُجلَبُ  بِأخ    الدَّّفِ من تَص 



 وقال ابن عباد: تنائف تنف: بعيدة األطراف.
 ، ذكرها في هذا التركيب وجعلها فعولى، قال امرؤ القيس: وقال ابن فارس: تنوفى: ثنية مشرفة

ِنـهِ  كأنَّ    تَنُوفى ال ُعقَاُب القََواِعلِ  ُعقَابُ   ِدثاراً َحلَّقَـت  بِـلَـبُـو 

القواعل: جبل دون تنفى. قال الصغاني مؤلف هذا الكتاب: إن كنت التاء في تنوفى أصلية فموضع ذكرها هذا التركيب كما 
ويؤيد هذا الوجه رواية أبي عبيدة ينوفى بالياء -فارس؛ وهي في جبلي طيء، وإن كانت زائدة من ناف أي ارتفع ذكرها أبن 

 فموضع ذكرها تركيب ن و ف. -المعجمة باثنين من تحتها
?. ودثار: كان راعياً ال مرئ القيس، وهو دثار بن فقعس بن طريف األسدي.  وروى أبن الكلبي ?ُعقَاُب تَنُوف 

 توف

 نوادير األعراب: ما فيه توفة وال تافة: أي عيب. وقا الخارزجي: في سيره توفة: أي إبطاء، وما تركت له توفة: أي حاجة. في
 والتوفة: الغرة.

 وما فيه توفة: أي مزيد.
 وطلب علي توفة: أي عثرة.

 وإنه لذو توفات: أي كذب وخيانة وذنب.
 وتاف بصر الرجل: أي تاه.

 ثحف

، والجمع: أثحاف، وهما: ذاة الطرائق من الكرش كأنها أطبقاق -بالكسر -لغة في الفحث، وكذلك الثحفأبو عمرو: الثحف: 
 الفرث.

 ثطف

 أبن األعرابي: الثطف: النعمة في الطعام والشراب والمنام.
 وقال أبن عباد: الثطف: الخصب والسعة.

صلى هللا -ضخم فهو ضخم، وثقف. وفي الحديث: أن النبي يثقف ثقافة وثقفاً: أي صار حاذقاً خفيفاً؛ فهو ثقف؛ ك -بالضم-ثقف 
وهو غالم شاب أمرد لقن  -رضي هللا عنهما-وأبا بر مكثا في الغار ثالث ليال يبيت عندهما عبد هللا بن أبي بكر  -عليه وسلم

تان في رسلها منحه، فيبي -رضي هللا عنه-ثقف؛ يدلج من عندهما فيصبح مع قريش كبائت، ويرعى عليهم عامر بن فهيرة 
 ورضيفها حتى ينعق بها بغلس، ويروى: وصرفها. قال: 

ِعُدني أوَ  َت َغداةَ تثو  يَِك عاِلم   أنّي  ما َعِلم   ثَِقـفُ  بِِخز 

، وزاد اللحيان: ثقيف لقيف.  وقال الليث: رجل ثقف لقف وثقف لقف: أي راو  شاعر رام 
: إذا حذف -مثال حذر وحذر وندس وندس-أيضاً ثقفاً فهو ثقف وثقف  وقال أبن عباد: ثقف فهو ثقف وثقيف، قال: وقالوا ثقفف

 وفطن.
وثقيف: أبو قبيلة، واسمه: قسي بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيالن، قال أبو ذؤيب 

 الهذلي: 

لُ  ـب   تُؤّمِ لضفَة    أن  تاُلقـَي أُمَّ َوه  تََمعَت  ثَِقيفُ  بَِمخ    إذا اج 

 : أي حامض جداً.-مثال سكين-وخل ثقيف وثقيف 
ً -وثقفته ثقفاً  : أي صادفته، وقال الَّليث: أخذته، وقال أبن دريد: ظفرت به، وقال أبن فارس: أدركته، قال هللا -مثال بلعته بلعا

هم(، وقال جل ذكره: )فَ  ب(.تعالى: )إن  يَث قَفُوكم(، وقال جل وعز: )واق تُلوهم َحي ُث ثَِقف تُُمو   أّما تَث قَفَنَّهم في الَحر 
: أي فطنة، وقالت أم حكيم بنت عبد المطلب لما جاورت أم جميل بنت حرب: إني حصان فما أكلم، -بالفتح-وامرأة ثقاف 

 وثقاف فما أعلم، وكلتانا من بني العم؛ قريش بعد ذلك أعلم.
 : ما تسوى به الرماح، قال عمرو بن كلثوم: -بالكسر-والثقاف 

ت   إذا َمأزَّ َزنَةً  وَولَّت هُ   َعضَّ الثِّقَاُف بها اش  نـا َعَشـو   َزبُـو 

: له صحبة. والقثقاف: من أشكال الرمل؛ فرد وزوجان وفرد، وهو من -ويقال: ثقاف رضي هللا عنه-وثقف بن عمرو بن شميط 
 قسمة زحل.
 : أي قيض لي، قال عمرو ذو الكلب: -على ما لم يسم فاعله-ويقال: أثقفته 



ـتُـلُـونـي فإن   َن بالي فََمن    أُث ِقفتُموني فاق  َف تََرو    أث قَف  فََسو 

? أي َمن  أثقفه منكم.  أُثقفتموني: ظفرتم بي، أي: إن قدر لكم أن تصادفوني، ويروى: ?وَمن  أُث قَف 
 وثقفت الماح تثقيفاً: إذا سويتها، قال عمرو بن كلثوم: 

َزنَةً  قَلَبَت  أرَ  َعَشو  ت  إذا ان    قَفضا الُمثَقِِّف والَجبِي نا تَُشجُّ   نَـّ

 والتركيب يدل على إقامة درء الشيء.

 جأف

 جأفه يجافه جافاً وجعفه يجعفه جعفاً: أي صرعه.
ً -وجأفه   وجأثه وجثه: أي ذعره وأفزعه، وقد جئف أشد الجأف. -أيضا

 وقال أبو عبيد: رجل مجؤوف: أي جائع.
 وجأفت الشجرة وجعفتها: الصياح.

  وجأفه تجئيفاً: أي فزعه، قال العجاج يصف جملة ويشبهه بالثور الوحشي المفزع: 

َّفا كانَّ  تي ناِشطاً مثَجأ ً   تَح  عا يِهِ  ُمذَرَّ  ُمَوقَّفا بشَوش 

 جحف

 ابن دريد: جحف الشيء برجله: إذا رفسه بها حتى يرمي به.
 ي تجحف الماء: أي تأخذه.وقال ابن األعرابي: جحفت لك: أي غرفت لك. والجحوف: الدلو الت

 والجحوف: الثريد يبقى في وسط الجفنة.
 وجحفت له من المال والمشروب جميعاً.

 وجحف: قشر.
 وجحف معه: مال.

 وجحف لنفسه: جمع.
بن رؤبة بن لبيد بن صخر بن كثيف بن عميرة  -واسمه عبد هللا-: رؤبة بن أبي الشعثاء العجاج -بالفتح والتشديد-وأبو الجحاف 

 حني بن ربيعة بن سعد ابن مالك بن سعد بن زيد مناة بن تميم.بن 
ً -والجحاف   : محلة بنيسابور.-أيضا

والجحفة: الغرفة من الطعام، وقال ابن األعرابي: الجحفة ملء اليد، وجمعها: جحف، وتقول: بقيت من ماء البئر جحفة: أي 
 غرفة.

كلبي: أن العماليق أخرجوا بني عبيل وهم اخوة عاد من يثرب فنزلوا والجحفة: ميقات أهل الشأم. وقال ابن دريد: ذكر أبن ال
ألهل المدينة ذا الحليفة؛ وألهل الشام  -صلى هللا عليه وسلم-: وقت رسول هللا -رضي هللا عنهما-الجحفة. وقال ابن عباس 

لهن لمن كان يريد الحج والعمرة، الجحفة؛ وألهل نجد قرن المنازل؛ وألهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أه
 فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذاك وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها.

ً -والجحفة   : القطعة من السمن.-أيضا
 : من جبال اليمن.-بالكسر-وجبل جحاف 
 وجراف: إذا جحف كل شيء وجرفه: أي قشره، قال امرؤ القيس: -بالضم-وسيل جحاف 

  عنها ُجَحاف  ُمِضر   أب َرزَ   الَمِسـي لِ  َكفَل  كَصفَاةِ  لها

ً -والجحاف   : الموت؛ عن أبي عمرو؛ ويقال: موت جحاف: أي يذهب بكل شيء، قال ذو الرمة: -أيضا

  َزلَّ عنها من جحاف المقادير وكم  تََخطَّت  ناقَتي من َمـفَـاَزة   وكائن  

 : : مشي البطن عن تخمة، والرجل مجحوف، قال-أيضا -والجحاف

قَة   ُكو الُجَحاَف والقَبَص   أُرف  ُدهم  تَش    أل يَُن من َمّسِ القُُمص   ُجلُو 

 وقول الشاعر: 

ُف نَِهي َدة   وال فاِن َجح  تَوي الَجح  فُ   يَس  َ  بأبيض صارم وَجح  ِرّيِ   َحُرو 



 قال أبو عمر: يعني أكل الزبد بالتمر والضرب بالسيف.
 وأجحف به: أي ذهب به.

 ً : أي قاربه ودنا منه، يقال: مر الشيء مضراً ومجحفاً: أي مقارباً؛ وأجحفت بالطريق: وهو أن تدنو من وأجحف به أيضا
 الطريق وال تخالطه.

 والمجحفة: الداهية، ألنها تجحف بالقوم: أي تستأصلهم.
 واجتحف الثريد: حمله باألصابع الثالث.

 تمامه في تركيب ش ق ح.واجتحف: استلب، ومنه الحديث: فاجتحفها، وقد ذكر الحديث ب
 واجتحفنا ماء البئر: أي نزحناه ونزفناه.

 والفتيان يتجاحفون الكرة بينهم بالصوالجة.
ً -والتجاحف  : خذوا العطاء -صلى هللا عليه وسلم-في القتال: تناول بعضهم بعضاً بالعصي والسيوف، ومنه حديث النبي  -أيضا

ان عن دين أحدكم فدعوه. "عن ِدين أَحِدُكم": أي مجاوزاً لدين أحدكم مباعداً ما كان عطاء، فإذا تجاحفت قريش على الملك وك
 له.

 والمجاحف: أن تصيب الدلو فم البئر؛ وربما تخرقت، قال: 

َغي ها عن الِجَحافِ  تَق ِويمَ   َعِلَمت  َدل ُو بَني َمـنَـافِ  قد   فَر 

: جاحف الذنب: إذا داناه.  وقال ابن فارس 
 قال العجاج:  والجحاف: القتال،

َرِجا وكانَ  تَضَّ الِجَحاُف بَه    ما اه 

 والتركيب يدل على الذهاب بالشيء مستوعباً وعلى الميل والعدول.

 جخف

: أنه نام وهو جالس حتى مع جخيفه ثم قام -رضي هللا عنهما-الجخف والجخيف: الغطيط في النوم، وفي حديث ابن عمر 
 فصلى ولم يتوضأ.
 سماء النفس: الروح والخلد والجخيف، يقال: ضعه في جخفيك: أي في تامورك وروعك.وقال أبو زيد: من أ

 وقال أبو عمرو: الجخيف: الجيش الكثير.
 والجخيف: أن يفتخر الرجل بأكثر مما عنده، قال عدي بن زيد العبادي: 

ِد هللِا بعدَجِخي ِفِهـم   أَراُهم   إذ  َمسَّهُ الفَت ُر واقِعا ُغَرابُُهمُ   بَِحم 

 تقول منه: جخف الرجل يجخف جخفاً وجخيفاً وكذلك جفخ؛ على القلب.
 والجخيف والجخف: الطيش مع الخفة.

 والجخيف: المتكبر، وبه جخاف.
 والجخيف:صوت بطن اإلنسان.

 والجخيف: القصير، والجمع: جخف.
 والجخيفة والجخفة: المرأة القيرة القضيفة.

 والجخف: التهدد.

 جدف

 القطع. أبن دريد: الجدف:

جدوفاً: إذا كان مقصوصاً فرأيته إذا طار كأنه يرد جناحيه إلى خلفه.. قال األصمعي: ومنه  -بالكسر-وجدف الطائر يجدف 
 سمي مجداف السفينة، وجناحا الطائر مدافاه. وقال أبن دريد: مجداف السفنة بالدال والذال زعموا. والدال أكثر.

 ن قصير الكمين محذوفهما.وقال غيره: رجل مجدوف الكمين: إذا كا
 وزق مجدوف: مقطوع األكارع.
 وجدفت السماء بالثلج: رمت به.

 وجدف الطائر: أسرع.
 وجدف الرجل: ضرب باليد.

 ورجل مجدوف اليدين: أي بخيل، وكذلك إذا كان قصيرهما أو مقطوعهما.
 والجدف: تقطيع الصوت في الحداء، قال ذو الرمة يصف حماراً.



ِت جاِدفِ  َحَداها  َن َحق بـاَء قِـل ـوة  خاَف منها ضغ إذا   بَِصلَصال  من الصَّو 

 وقصر الخطو أيضاً، وظباء جوادف.
 : الغنيمة، قال: فكان لما جاءنا جدافاه.-مثال حبارى-والجدافاة والجدافى 

 : موضع.-بالتحريك-وجدف 
الثاء في اللغة؛ فيقولون: جدف وجدث وأجداف والجدف: القبر، وهو إبدال الجدث. وقال الفراء: العرب تعقب بين الفاء و

 وأجداث، قال رؤبة: 

َدافِ  لو َجاِري َمَع األج  َمتي العََوافي تَع ُدو    كاَن أح  ثُو    على ُجر 

ً -والجدف  أنه سال المفقود الذي كانت  -رضي هللا عنه-: ما ال يغطى من الشراب، وقيل: ما ال يوكى. وفي حديث عمر -أيضا
ما كان طعامهم؟ فقال: الفول وما لم يذكر أسم هللا عليه، قال: وما كان شرابهم؟ قال: الجدف. فسر قتادة الجدف  الجن استهوته:

 بما ال يغطي وما ال يوكى. وقال غيره: هو نبات يكون باليمن ال يحتاج الذي يأكله أن يشرب عليه الماء.
ومن قولهم: جدفت السماء  -وقد فسر-ل مجدوف الكمين وقيل: هو ما رمي به عن الشراب من زبد أو قذى؛ من قولهم: رج

 بالثلج إذا رمت به.
 والمجادف: السهام.

 ورجل أجدف: أي قصير، قال: 

ِلها ُمِحبُّ  ظ    ِلُصغ راها بَِصي ر  بِنَس  َدفُ  َحفُو    أِلَخراها ُحنَيُِّف أج 

نَُف?. -رحمه هللا-ورواه إبراهيم الحربي   ?أَُجي ِدُف أح 
 قطع من أذنها شيء. وشاة جدفاء:

 والجدفة: الجلبة والصوت في العدر.
 : موضع، وباألوجه الثالثة روي بيت المتنخل الهذلي: -بالحاء-؛ وقيل: أجدث؛ وقيل: أحدث -بضم الدال-وأجدف 

ق   َعَرف تُ  ب ير َعالمات    بأجُدف  فَنِعَاِف ِعر   النِّمـاطِ  َكتَح 

، يقال: ال تجدفوا بأيام هللا. وقال األموي: هو استقالل ما آتاه هللا. وقيل: هو أن وقال األصمعي: التجديف هو الكفر بالنعم
: أي العمل شر؟ قال: -صلى هللا عليه وسلم-يسأل القوم وهم بخير: كيف انتم؟ فيقولون: نحن بشر. وسئل رسول هللا 

عب األحبار: شر الحديث التجديف. وحقيقة التجديف، قالوا: وما التجديف؟ قال: ان يقول الرجل: ليس لي ولي عندي. وقال ك
 التجديف نسبة النعمة إلى التقاصر.

 جدف

 جدفاً: إذا قطعته، قال األعشى يذكر قيس أبن معدي كرب:  -بالكسر-جدف الشيء يجدفه 

لَه النَّدامى فما يَن قاِعَداً  ذُوفِ  فَكُّ   َحو  َكر  َمج    يُؤتى بُِمو 

 لمجدوف: المقطوع القوائم.الموكر: الزق المآلن من الخمر، وا
 ومجداف السفنة: معروف، قال المثقب العبدي: 

ذافُها تَكادُ  َك ِمج    من َمثنَاِتها واليَدِ  تَن َسلُّ   إن  ُحّرِ

 سئل أبو الغوث: ما مجذافها؟ قال: السوط؛ جعله كمالجذاف لها. وجذف الرجل في مشيته جذفاً وجذوفاً: إذا أسرع.
 طائر: إذا أسع، قال: وأكثر ما يكون ذلك إذا قص أحد الجناحين.وقال أبن دريد: جذف ال

ً -والجف   : إذا كان قصياً.-وإنه لمجذوف اليد والقميص-: قصر الخطو. ويقال للمرأة إذا مشت مشية القصار: جذفت -أيضا
 واالجذاف: قصر الخطو؛ كالجذف.

 وقال أبن عباد: أجذف وانجذف: أي أسرع.
 هذا التركيب لغة.والدال المهملة في جميع 

 والتركيب يدل على األسرع والقطع.

 جرف

جرفاً: أي ذهبت به كله. وجرفت الطين: كسحته، ومنه  -بالضم -الجرف: األخذ الكثير. وقد جرفت الشيء أجرفه
 سميت المجرفة.

لطاعون ، وقال الليث: ا-رضي هللا عنهما-والجارف: الموت العام. والطاعون الجارف كان في زمن أبن الزبير 
 الجارف: الذي نزل بأهل العراق ذريعاً فسمي جارفاً.

 قال: والجارف: شؤم أو بلية تجترف مال القوم.



 وجرف السيل إسناد الوادي: أي قلعها.

 وقال أبن األعرابي: الجرف: المال الكثير من الصامت والناطق.

في اللهزمة والفخذ؛ عن أبي عباد. يقال منها: بعير والجرفة: سمة في الفخذ؛ عن أبي عبيد، وفي جمع الجسد؛ عن أبي زيد، و
 مجروف.

 : يذهب بكل شيء.-بالضم-ويل جراف 
ً -ورجل جراف   : أكول يأتي على الطعام كله، قال جرير: -أيضا

 ِهب لَـع   َجحاَفِلَهُ ُجَراف   فََشحا  الَخِزي ُر فقيل أي َن ُمَجاِشع   ُوِضعَ 

 ل: ويقال لضرب من الكيل: جراف وجراف، قا

يَلِ  من  ِعَداء  بالجراِف القَن ـقَـلِ  َكي ل   ُصب َرة  ِمث ِل الَكثِي ب األه 

 العداء: المواالة.
 وذو جراف: واد  يفرغ ماءه في السلي.

 ورجل جراف وجاروف: أي نكحه نشيط، قال جرير يذكر شبة بن عقال أبن شبة ويهجو الفرزدق: 

 ِعنِّينِ  ُجَراف  َغي رُ  والِمن قَريُّ   َشبَّ َوي لََك ما القَت  فَتضاتُُكمُ  يا

 والجاروف: المشوؤم.
 والجاروف: النهم.

 : الترس، والدلو أيضاً.-بالفتح والتشديد-وأم الجراف 
 : الحبل من الرمل.-بالكسر-وقال أبن عباد: الجرفة 

 والجرف: باطن الشدق، وجمعه أجراف.
: ليس البن آدم حق فيما سوى هذه الخصال: بيت يكنه -هللا عليه وسلمصلى -وجرفة الخبز وجلفته: كسرته، وفي حديث النبي 

. ليست الشياء المذكورة بخصال، ولكن المراد إكنان بيت ومواراة -ويروى: جلف-وثوب يواري عورته وجرف الخبز والماء 
يَةَ(. ، فحذف ذلك؛ كقوله تعالى: )وَسِل القَر   ثوب وأكل جرف وشرب ماء 

 يف: يابس األفاني.وقال الدينوري: الجر
 وقال أبن عباد: الجريف: جريف الحماط وهو يبيسه، ولونه مثل حب القطن إذا يبس، وعود جرف.

 وأرض جرفة: مختلفة، وقدح جرف.
 : ماء باليمامة لبني عدي .-بالضم-والجرفة 

 وقال ابن فارس: الجرفة: أن تقطع من فخذ البعير جلدة وتجمع على فخذه.
(، وقرأ -يسر ويسر مثال-واجرف والجرف  : ما تجرفته السيول وأكلته من األرض، ومنه قوله تعالى: )على َشفَا ُجُرف  هار 

مثال -، وجمع المخفف: جرفة -مثال طنب  وأطناب-بالتخفيف أبن عامر وحمزة وحماد ويحيى وخلف. وجمع المثقل: أجراف 
 .-جحر وجحرة  
رضي هللا -بها كانت أموال عمر بن الخطاب  -على ساكنيها السالم-نة : موضع على ثالثة أميال من المدي-أيضاً -والجرف 

: أنه مر بالناس في معسكرهم بالجرف فجعل ينسب القبائل حتى مر ببني فزارة؛ -رضي هللا عنه-، ومنه حديث أبي بكر -عنه
ول هللا أحالس الخيل وقد قدناها : مرحباً بكم، قالوا: نحن يا خليفة رس-فقام له رجل منهم، فقال له أبو بكر ?رضي هللا عنه

 : بارك هللا فيكم.-رضي هللا عنه-معنا، فقال أبو بكر 
 وقال أبو خيرة: الجرف: عرض الجبل األملس.

 والجورف: الحمار.
 وسيل جورف: يجرف كل شيء.

 وبرذون جورف: سريع؛ يشبه بالسيل.
 : -رضي هللا عنه-والجورف: الظليم، قال كعب بن زهير 

ل كأنَّ  تُهُ   ي وقد النَت  َعرشي َكتُهاَرح  َرفاً أق َرابُهُ  َكَسو   َخِصفا َجو 

 للظليم، ومن قاله بالفاء فقد صحف. -بالقاف-وقال أبن األعرابي: هو الجورق 
 واألجراف: موضع.

 وقال أبن األعرابي: الجرف: الخصب والكأل المتلف، وأجرف الرجل: إذا رعى إبله الجرف.
 ه سيل جراف. وجرفته السيول تجريفاً، قال بعض طيئ: وأجرف المكان: إذا أصاب

فَت ني فإن تَُكنِ    أَر هاِلكاً كاب نَي  ِزيادِ  فلم  الَحَواِدُث َجرَّ



 وكذلك: تجرفته السيول.
 وقال أبن عباد: كبش متجرف: وهو الذي قد ذهبت عامة سمنه، وكذلك اإلبل.

 وجاء فالن متجرفاً: إذا هزل واضطرب.
 : رجل مجارف ومحارف: وهو الذي ال يكسب خيراً وال نمي ماله.وقال الريحاني

 والتركيب يدل على أخذ الشيء كله.

 جزف

في البيع والشرى دخيل في كالمهم، وهو الحدس، وهو بالفارسية: كزاف. يقال: بيع  -بالضم فيهما-الجزاف والجزافة 
 جزاف وجزيف، قال صخر الغي الهذلي: 

  َعلَي هنَّ بَي عاً َجِزيفا كأنَّ   رىمنهُ ِطَواُل الذُّ  فأق بَلَ 

 وقال العزيزي: المجزفة: شبكة يصاد بها السمك، قال: والجزاف: اصياد.
 وقال غيره: الجزوف من الحوامل: التي تتجاوز وقت والدتها.

 : قطعة منه.-بالكسر-وجزفة من النعم 
 : األخذ بالحدس.-الكسر-والمجازف والجزاف 
 ت الشيء: إذا اشتريته جزافاً.وقال أبو عمرو: اجتزف

 وتجزفت في كذا: أي تنفذت فيه.

 جعف

 جعفت الرجل: صرعته.
 وجعفت الشجر: قلعتها.

 وسيل جاعف وجعاف وجاحف وجحاف: يقلع ما أتى عليه.

 ويقال: ما عنده إال جعف وجعب: أي القوت القليل الذي ال فضل فيه.
ال لليث: جعف: حي من اليمن والنسبة إليهم جعفي. قال الصغاني مؤلف هذا وجعفي: أبو قبيلة، والنسبة إليه جعفي أيضاً. وق

 رضي هللا عنه:  -الكتاب: هذا غلط، وهو جعفي بسعد العشيرة بن مالك بن أدد، قال لبيد

عَهم َسمَّ الذََّعافِ  َسقى  من ُجع فّيِ بن سضع د  كأنَّما قَبَائلُ   ُمنِي مُ  َجم 

 منيم: مهلك.
 ال الباهلي: الجعفي في قوله: وبذ الرخاضيل جعفيها.وقال أبن عباد: ق

 هو الساقي، قال: والرخاضيل: أنبذه التمر. وأجعفته: صرعته؛ مثل جعفته، قال: 

هُ  إذا ـالل فـإنَـّ عَفُ  على  َدَخـَل الـنّـاُس الـّظِ ُدَر النّاُس ُمج  ِض حتّى يَص    الَحو 

، ومنه الحديث: مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع تفيئها الريح مرة هاهنا واجتعف الشجرة: اقتلعتها. واالنجعاف: االنقالع
ويروي: تميلها الريح مرة هكذا ومرة -ومرة هاهنا؛ ومثل الكافر مثل األزرة المجذية على األرض حتى يكون انجعافها مرة، 

 .-هكذا
 والتركيب يدل على قلع الشيء وصرعه.

 جفف

؛ وهي قليلة، والجف. يقال: دعيت في جفة الناس، وجاء -بالضم-عة الناس، وكذلك الجفة : جما-بالفتح فيهما-الجف والجفة 
 : ال نفل في غنيمة حتى تقسم جفة كلها. أي جملة وجميعاً.-رضي هللا عنهما-القوم جفة واحدة، ومنه حديث أبن عباس 

 وجف القوم أموال بني فالن جفاً: أي جمعوها وذهبوا بها.
 اني يخاطب عمرو بن هند الملك: وقول النابغة الذبي

ِلغ  عمرو بَن هـنـد  آيَةً  َمن    النَِّصي َحِة كثرةُ اإلن ـذارِ  ومن  ُمب 

رفَنََّك عاِرضاً ِلِرماِحنـا ال رارِ  في  أع    ُجّفِ تَغ ِلَب واِرَد األم 

ع لََب" قال: يريد ثعلبة بن عوف بن سعد بن ويروى: "ُمع ِرضاً ِلِرماِحنا"، ويروي: "وأردي"، وكان أبو عبيده يرويه: "في ُجّفِ ثَ 
 ذبيان.

جعل في جف طلعة ذكر. وقد ذكر الحديث بتمامه  -صلى اله عليه وسلم-والجف: وعاء الطلع، ومنه الحديث: أن سحر النبي 



 في تركيب ط ب ب.
ً -والجف   : الشن البالي يقتطع من نصفه فيجعل كالدلو، قال: -أيضا

ز  َرأ ُسها ُربَّ  ملُ   كالِكفَّه   َعُجو  َشفَّه   تَح    ُجفّاً َمعَها ِهر 

 وربما كان الجف من أصل نخلة ينقر.
 وقال الليث: الجف: قيقاءة الطلع؛ وهو الغشاء الذي يكون مع الوليع، قال: 

قاةُ الُجفوفا َشقَّق  عن نَيِّر  كالـَوِلـي ع وتَب ِسمُ    عنه الرُّ

 عن النبيذ في الجف قال: أخبث وأخبث. -رضي هللا عنه-ي وسال أبو العالنية مسلم أبا سعيد الخدر
أن يلحق بجنده من  -رضي هللا عنه-لما حوصر أشار عليه طلحة  -رضي هللا عنه-والجفان: بكر وتميم. وفي حديث عثمان 

اعتان، وقيل: : إجم-هاهنا-أهل الشام فيمنعوه فقال: ما كنت ألدع المسلمين بين جفين يضرب بعضهم رقاب بعض. قيل الجفان 
 أراد بين مثل جفين بكر وتميم في كثرة العدد. قال حميد األرقط: 

ـَري ن   ما ِل الِمص  َص الُجفَّي ن   ِسق طى  فَتِئَت  ُمّراُق أه    ُعَماَن ولُُصو 

 وقال أبو ميمون العجلي: 

نا ـَري ن   قُد    ن  قَي ِس َعي الَن وَخي ِل الُجفَّي   من  إلى الشَّأِم ِجيَاَد المص 

وقال أبن عباد: الجف: الشيخ الكبير، والسد الذي تراه بينك وبين القبلة، وكل شيء خاو ليس في جوفه شيء نحو الجوزة 
 والمغدة.

 ويقال: فالن جف مال: أي مصلحه.
 واإلخشيذ محمد بن طغج بن جف: أمير مصر.

 والجفافة: ما ينتشر من الحشيش وألقت.
 : جفاف الطير أرض ألسد وحنظلة واسعة فيها أماكن يكون فيها الطير، قال جرير: وجفاف الطير: موضع، وقال السكري

ي ِر إال َوراء  أب َصَر النّاَر التي َوَضَحت  له فلما  تََمـاِريا ُجفَاِف الطَّ

ي ِر" بَكسر الحاء المهملة، قال: هذه أماك ن تسمى وكان عمارة بن عقيل بن بالل بن جرير يقول: "َوَراَء ِحفَاِف الطَّ
 األحفة؛ فاختار منها مكاناً فسماه حفافاً.

 والجفاف: ما جف من الشيء الذي تجففه، تقول: اعزل جفافه عن رطبه.
 والجفيف: مايس من النبت، قال األصمعي: يقال: اإلبل فيما شاءت من جفيف وقفيف.

، -أبي زيد، وردها الكسائي مثال تعض أيضاً عن-جفافاً وجفوفاً، وتجف  -مثال دببت تدب-وجففت يا ثوب تجف 

 .-مثال بششت تب-وجففت تجف 

 والجفجف: األرض المرتفعة وليست بالغليظة، والريح الشديدة، والقاع المستدير الواسع، والوهدة من األرض. قال العجاج: 

َمه  يُن بي َمطضاهُ العُسَّفا في   الَمطالي َجف َجفاً فََجف َجفا َمع قِ   َمه 

 جل: هيئة ولباسه.وَجفَاِجُف الرَّ 
 وقال أبن عباد: الجفيف: المهذار.

 والتجفاف: من آالت الحرب. وجففت الفرس تجفيفاً: أي ألبسته التجفاف.
 وجففت الشيء: يبسته.

 وقال الليث: التجفاف: التجفيف.
الفاء الوسطى فاء  وتجفجف الثوب: إذا ابتل ثم جف وفيه ندى، فإن يبس كل اليبس قيل: قد جف، واألصل تجفف فأبدلوا مكان

 الفعل كما قالوا تبشبش؛ وأصله تبشش، قال رجل من كلب بن وبرة ثم من بني عليم يقال له هردان بن عمرو: 

طيبِ  قُبَي لَ   على قَـَوائَم لـضـيِّنـات   فقامَ    تََجف ُجِف الَوبضِر الرَّ

 وتجفجف الطائر: انتفش.
 وأما قول تميم بن أبي مقبل: 

قَـهـاأُد ح َكبَي َضةِ  ُر واللَّيُل كاِنعُ  ِهَجفُّ   ي  تََجف َجَف فَو    َحَداهُ القَط 

 فقيل: معناه تحرك فوقها وألبسها جناحيه.
 وقال أبن دريد: سمعت جفجفة الموكب: إذا سمعت حفيفهم في السير.

 وجفجف القوم: حبسهم.



 وجفجف: إذا رد بالعجلة مخافة الغارة.
 وجفجفت الشيء: إذا جمعته إليك.

: اجتف ما في اإلناء: أتى عليه.و  قال أبن عباد 

 جلف

 .-بالضم-الجلف: القشر، يقال: جلفت الطين عن رأس الدن أجلفه 
 والجالفة: الشجة التي تقشر مع اللحم. وطعنة جالفة: إذا لم تصل إلى الجوف، وهي خالف الجائفة.

: إذا قلعته واستأصلته. ويقال: أصابتهم جليفة عظيمة: إذا : السنة التي تذهب بأموال الناس؛ من جلفت الشيء-أيضاً -والجالفة 
 اجتلفت أموالهم.

: الجافي، يقال: أعرابي جلف، وأصله من أجالف الشاة وهي المسلوخة بال رأس وال قوائم وال -بالكسر-والجليف والجلف 
 بطن، وقال أبو عبيدة: اصل الجلف: الدن الفارغ، قال عدي بن زيد  العبادي: 

هُ  بَي تِ  ف  بـاِرد  ِظـلُـّ ص   فيه  ُجلو    ِظبَاء  وَدَواِخي ُل ُخو 

 وقيل: الجلف: أسفل الدن إذا أنكسر.
 والمسلوخ إذا أخرج بطنه: جلف أيضاً.

 وقال أبو عمرو: الجلف: كل ظرف ووعء، وجمعه: جلوف.
 وقال الليث: الجلف: فحال النخل.

ً -والجلف   من الخبز: الغليظ اليابس. -أيضا
 إذا كان المال ال سمن له وال ظهر وال بطن يحمل قيل: هو كالجلف.ويقال: 

: ليس البن آدم حق فيما سوى هذه الخصال: بيتيكنه -صلى اله عليه وسلم -والجلفة: القطعة من كل شيء، وفي حديث النبي
 جشب، قال: وقيل: الجلف: الخبز غير المأدوم ال -ويروى: جرف الخبز-وثوب يواري عورته وجلف الخبز والماء 

هُ  القَف رُ  بِ   ُخي ر  من َمـبِـي ت  ِبـتُـّ ةَ ِعن َد آِل ُمعَـاِركِ  بُِجنُو   َزخَّ

  وبَيَن ُغالِمِهم  ذي الحاِركِ  بَي ني  بِِجا ف  من َشِعـي ر  يابِـس   جاؤا

 الحارك: الكاهل.
 وجلف الرجل: صار جلفاً، قال المرار بن سعيد الفقعسي: 

لَف  ولم يُق   ولم َن َعنِّيأج   أِري عا قد أنى لي أن   ولكن    ِصر 

 أي لم أصر جلفاً، يقول: لم يكن تركي لهن من كبر ولم يقصرن عني زهداً؛ ولكن قد أنى لي أن أرجع إلى الحلم.
 وخبز مجلوف: وهو الذي أحرقه التنور فلزقت به وأما قو قيس بن الخطيم: 

لى  لَبّاتِـهـا تَـبَـدََّدهـا كأنَّ  وافُهُ ُجلُفُ جَ  َهز    َراد  أج 

فأنه شبه الحلي التي على لبتها بجراد ال رؤوس لها وال قوائم، وقيل: الجلف جمع جليف وهو الذي قشر، وذهب أبن السكيت 
 إلى المعنى األول.

 وقال الليث: تقول جلفت ظفره عن إصبعه.
 قال: والجلف أحفى من الجرف وأشد استئصاالً.

 رفة.والجلفة: من السمات؛ كالج
 : ما بين مبراه إلى سنته، يقال: أطل جلفة القلم.-بالكسر-وجلفة القلم 

 : التي ال شعر عليها إال صغار ال خير فيها.-بالتحريك-وقال أبن عباد: الجلفة من المعزى 
 وقال أبن األعرابي: الجالفي من الدالء: العظيمة الكبيرة، وأنشد: 

ل  َرِوي من الِف ذي َسج  رَ وُ   سابغِ الج  كشي َر ُجالَفّيِ  ّكِ  الـدُّلـي   تَو 

وقال الدينوري: الجليف نبت شبيه بالزرع فيه غبرة يسمق؛ وله في رؤوسه سنفة كالبلوط مملوءة حباً كحب األرزن؛ وهو 
 مسمنة لمال؛ ومنابته السهول.
 : الططين.-بالضم-وقال أبن األعرابي: الجالف 

 ة.قال: وأجلف الرجل: إذا نحى عن رأس الخنبج
 والمجلف: الذي أخذ من جوانبه، قال الفرزدق:  

واَن لم يََدع   وَعضُّ  َحتاً أو من  َزمان  يا ابَن َمر  فُ  الماِل إالّ ُمس   ُمَجلَـّ



 أي: أو ما هو مجلف. وقال أبو الغوث: المجلف: الذي بقيت منه بقية.
 والمجلف والمجرف أيضاً: الرجل الذي جلفته السنون: أي ذهبت بأمواله.

 : -رضي هللا عنه-ويقال: جلفت كحل: أي استأصلت السنة األموال، قال تميم بن أبى بن مقبل يرثي عثمان بن عفان 

قـى نَعَاءِ  ِم والتُـّ ِل الِعل ِم والَحز  َدبُوا ومأ وى  ِلفَض    اليَتَامى الغُب ِر عاُموا وأج 

ُروئيَن يُل فـى بـه الـَحـيَا وَمل َجأ ـُل هـو األمُّ َجلَّفَت   إذا  َمه   واألبُ  َكح 

 عاموا: أقرموا إلى اللبن.

 واالجتالف: االستئصال.
 وجاء متجلفاً: أي مهزوالً.

 والتركيب يدل على القطع وعلى القشر.

 جلنف

 طعام جلنفاة: وهو القفار الذي ال أدم فيه.

 جندف

نادفة، وال توصف به الحرة. وقال غيره: رجل الليث: الجنادف: الجافي الجسيم من الناس واإلبل، يقال: ناقة جنادف وأمة ج
 جنادف: أي غليظ قصير، قال الراعي يرد على خنزر بن أبي أرقم وهو أحد بني عم الراعي: 

ِكبُهُ  ُجنَاِدف   أ ِس َمن  شى كأنَّهُ   ال ِحق  بالرَّ َدن  يُو   بُِكـالّبِ  ُكو 

 وقال أبن عباد: ناقة جنادفة: أي سمينة ظهيرة.
 : الذي إذا مشى حرك كتفيه، وهو من مشى القصار.وقيل: الجنادف

 جنف

ّ َجنَفاً(، وقد جنف  -بالتحريك-الجنف   -بالكسر-والجنوف: الميل والجور والعدول، ومنه قوله تعالى: )فََمن  خاَف من ُمَوص 
 قال عامر الخصفي: 

لَى وإن  َجنِفُوا علينا ُهمُ  زُ  من لقَائِِهـمُ  وإنا  الَمو   لَـُزو 

ِرُجُكم ِطفالً(، وقال لبيد -هاهنا-و عبيدة: المولى قال أب رضي هللا -: في موضع الموالي أي بني العم، كقوله تعالى: )ثُمَّ يُخ 
 : -عنه

َمةُ عامشر   إنِّي ُرؤ  َمنَعَت  أُرو  مُ  َضي مي  ام    وقد َجنِفَت  َعلَيَّ ُخُصو 

 واألجنف: المائل، قال جرير يهجو الفرزدق: 

فُناالملو تَعَضُّ  نَفُ  وَدفُّكَ   َك الّداِرعيَن ُسيُو    من نَفّاَخِة الِكي ر أج 

 وخصم مجنف: أي مائل ورجل أجنف: أي منحني الظهر.
 : أي مختال فيه ميل، قال: ولم أسمعه إال في رجز الغلب العجلي، وأنشد.-بالضم-وقال شمر: رجل جنافي 

ّيِ ُجنَافّي  َجم ِغر    بِناِشئ  فَـتِـّيِ  فَبَُصَرت     يِل الّزِ

 وجناب قبيح: إذا لج في مجانبة أهله. -بالكسر-وال أبو سعيد: يقال لج في جناف قبيح 
: ماء من مياه بني فزارة. وقال أبن -مثال خيالء-وجنفاء  -مثال أربى-وجنفى  -بالتحريك ممدوداً ومقصوراً -وجنفى وجنفاء 

وسألهم أن يخرجوا  -؛ فراسلهم رسول هللا ?صلى هللا عليه وسلمشهاب: كانت بنو فزارة ممن قدم على أهل خيبر ليعينوهم
عنهم؛ ولهم من خيبر كذا وكذا؛ فأبوا، فلما فتح هللا خيبر أتاه من كان هنالك من بني فزارة فقالوا: حظنا والذي وعدتنا، فقال لهم 

جبل مطل على خيبر، فقالوا: إذن نقاتلكم، وذو الرقيبة  -ذو الرقيبة-أو قال: لكم  -حظكم-: -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
 فقال: موعدكم جنفاء، فلما سمعوا ذلك خرجوا هاربين. وقال زبان بن سيار الفزاري: 

تُ   إليَك من َجنَفَاَء حتّى َرَحلتُ   بالَمطالي فِنَاَء بَي تِكَ  أنَخ 

 وقال ضمرة بن ضمرة: 

ب   كأنَّهمُ  َعة    على َجنَفَاَء ُخش    ها ِبفأ ِس أَُخنِّعُ  ُمَصرَّ



 أي: اقطعها.
 وأجنف الرجل: أي جاء بالجنف، كما يقال: أال أي أتى بما يالم عليه؛ وأخس أي أتى بخسيس، قال أبو كبير الهذلي.

ُم تَـنَـافَـُذوا ولقد ُم إذا الُخُصو  الَمهم  نُِقي  نِفِ  أح    َصعََر الَخِصي ِم الُمج 

 يم: أي مائل  جائر.ويروى: "تناقدوا"، ويروى، "مجنف" بكسر الم
 وأجنفته: صادفته جنفاً في حكمه.

 وأجنف: مال؛ مثل جنف، ومنه حديث عروة بن الزبير: يرد من صدقة لجانف في مرضه ما يرد من وصية المجنف عند موته.
( أي غير مائل إلى حرام، قال األعشي يمدح هوذ  ة بن علي: والتجانف: التمايل، وقوله تعالى: )َغي َر ُمتََجانِف  الث م 

لها بَِسوائكا. وما  عن ُجّلِ اليََماَمِة ناقَتـي تََجانَفُ    َعَدلَت  من أه 

: أنه أفطر -رضي هللا عنه-أي: ما انحرفت تريد غير المكان الذي أنت به إلى غيرك؛ أي: لم تعدل بك أحداً. وفي حديث عمر 
 فقال: ال نققضيه، ما تجانفنا فيه ال ثم.في رمضان وهو يرى أن الشمس قد غربت ثم نظر فإذا المس طالعة 

 والتركيب يدل على الميل والميل.

 جوف

 الجوف: المطمأن من األرض.
: استحيوا من هللا حق الحياء، ثم قال: االستحياء من هللا أال تنسوا -صلى هللا عليه وسلم-وجوف اإلنسان: بطنه، ومنه قول النبي 
عى وأال تنسوا الرأس وما احتوى. والمعنى: الحث على الحالل من الرزق واستعمال المقابر والبلى وأال تنسوا الجوف وما و

 هذه الجوارح فيما رضي هللا استعمالها فيه.
وقولهم: أخلى من جوف: هو أسم واد  في ارض عاد  فيه ماء وشجر، حماه رجل يقال له حمار، وكان له بنون، فماتوا، فكفر 

المسلمين، فأقبلت نار من أسفل الجوف فأحرقته ومن فيه، وغاض ماؤه، فضربت العرب به كفراً عظيماً وقتل كل من مربه من 
 المثل فقالوا: أكفر من حمار، وواد  كجوف الحمار؛ وكجوف العير، وأخرب من جوف حمار.

ً -والجوف   : موضع بناحية عمان.-أيضا
 ودرب الجوف: موضع بالبصرة غليه ينسب أبو الشعثاء جابر بن زيد.

 الغور يسمون فساطيط عمالهم: األجواف.وأهل 
 واألجوفان: البطن والفرج.
 : أي واسع.-بالتحريك-وشيء أجوف بين الجوف 

 واألجوف في اصطالح التصريفيين: المعتل العين؛ أي حرف العلة ف جوفه أي وسطه؛ نحو قال وباع.
 واألجوف: من صفات األسد العظيم الجوف، قال: أجوف جاف جاهل مصدر.

 جوفاء: واسعة.ودلو 
 وشجرة جوفاء: ذات جوف.
 وقناة جوفاء: أي فارغة.

 والجوفاء: ماء لمعاوية وعوف أبني عامر بن ربيعة.
 وقال أبو عبيدة في تفسير قول غسان بن ذهيل: 

ُها وتَل عَةُ   كاَن في بَق عَاَء ِريُّ ِلَشائُكـم وقد ري َغِدير  فاُء يَج    والَجو 

 حوالي اليمامة. هذه مياه وأماكن لبني سليط
ونحن  -صلى هللا عليه وسلم-: لقد تركنا رسول هللا -رضي هللا عنه-والجائفة: الطعنة التي تبلغ الجوف. وفي حديث حذيفة 

 .-رضي هللا عنهما-متوافرون؛ وما منا أحد لو فتش إال فتش عن جائة أو منقلة إال عمر وأبن عمر 
 كذا وجائف كذا. وجيان عارض اليمامة: عدة مواضع؛ يقال جائف

 قال أبو عبيد: وقد تكون التي تخالط الجوف، والتي تنفذ أيضاً. وجفته بها؛ حكاه عن الكسائي.
 وتلعة جائفة: قعيرة، وتالع جوائف.

 وجوائف النفس: ما تقعر من الجوف في مقار الروح، قال الفرزدق: 

تُـهُ  ألَم   واُن لَّمـا أتَـي  ِفني َمر    لنَّف َس بَي َن الَجَوائفِ وَردَّ ا ِزياداً   يَك 

 ويروى: "نفاراً ورد النفس بين الشََّراِسِف".
 وقال أبو عبيدة: المجوف: الرحل العظيم الجوف، قال األعشى يصف ناقته: 

نَى وبَي ني وبَي نَها هي ف    الّصاِحُب األد  ع   َمُجو  ُرقُ  ِعالَفِيُّ وقِط   ونُم 

 يقول: هي الصاحب الذي يصحبني.
 : ضرب من السمك، وأنشد أبو الغوث: -بالضم فيهما-والجوفي  والجواف



ا بََصـالً وَخـالّ  إذا ِفياً قد َصـالّ  وَكن عَداً   تَعَشَّو   وُجو 

  النَّبِي ِط القََصَب الُمب تاَلّ  َسلَّ   يَُسلُّوَن الفَُسـاَء َسـال باتُوا

 ورواية أبن دريد: 

 ً فِيَا   ُمَحسَّفاً قد َصالّ  وُجو 

 المؤرخ: الجوفان: أير الحمار، وكانت بنو فزارة تعير أكل الجوفان، قال سالم بن دارة: وقال 

تُمُ  عَم  فاناً ُمَخاتـلةً  أط    َسقَاُكم  إلهي الخالُق الباري فال  الضيف ُجو 

 وإنما خففه للضرورة.
ً -وشيء جوفي   عجاج يصف كناس ثور: : أي واسع الجوف، وهو من تغييرات النسب كالسهلي والدهري، قال ال-أيضا

فيُّ  فهو تَافَهُ ُجو    إذ  َجلَّلَهُ الباِريُّ  كالُخّصِ   إذا ما اج 

 وقد أجفته الطعنة: مثل جفته بها.
: خمروا آنيتكم وأوكوا أسقيتكم وأجيفوا األبواب وأطفئوا -صلى هللا عليه وسلم-وأجفت الباب: أي رددته، ومنه حديث النبي 

 فان للشياطين انتشاراً وخطفة. المصابيح واكتفوا صبيانكم
 وشيء مجوف: فيه تجويف؛ أي شيء أجوف.

 والمجوف من الدواب: الذي يصعد البلق حتى يبلغ البطن؛ عن األصمعي، ونشد لطفيل الغنوي: 

نَة   َشِمي طُ  فَت  وهي َجو  بَِة ِدي باج  وريط   بِنُق بَةِ   الذُّنابى ُجّوِ  ُمقَطَّعِ  بِنُق 

ً -والمجوف  يهجو أبا سفيان المغيرة بن الحرث بن عبد  -رضي هللا عنه-الذي ال قلب له، قال حسان بن ثابت : -أيضا
 : -رضي هللا عنه-المطلب 

يَاَن َعـنّـي أال ُف نَِخب  َهَواءُ  فأن تَ   أب ِلغ  أبا ُسف    ُمَجوَّ

 يصف مهاة:  -رضي هللا عنه-واجتافه: دخل جوفة، قال لبيد 

تافُ  ً  تَج  الً قاِلصا بِ    ُمتَنَبِّـذاً أص    أن قَاء  يَِمي ُل َهيَاُمها بِعُُجو 

 وقال العجاج يصف كناس ثور: 

فيُّ  فهو تَافَهُ ُجو    إذ  َجلَّلَهُ الباِريُّ  كالُخّصِ   إذا ما اج 

 وكذلك تجوفه.
 وتجوفت الخوصة العرفج: وذلك قبل أن تخرج وهي في جوفه.

 دواد  جارية بن الحجاج األيادي يصف فرساً:  واستجاف الشيء واستجوف: أي اتسع، قال ابو

ها وهي هاُء كالُجَواِلِق فُو  تََجاف    َشو   الشَِّكي مُ  يََظلُّ فيه ُمس 

 واستجفت المكان: وجدته أجوف.
 والتركيب يدل على جو الشيء.

 جهف

 أسم رجل. -بالضم-أبن فارس: جهافة 
 واجتهفت الشيء: أخذته أخذاً كثيرا.

 جيف

 الميت وقد أراح، والجمع: جيف وأجياف.الجيفة: جثة 
 وبين تبوك. -على ساكنيها السالم-وذو الجيفة: موضع بين المدينة 

 والجياف: ماء على يسار طريق الحاج من البصرة، قال عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع: 

َم ناِزل   إلى رُ ُحلَّ ُمذ  َسب ت  َطويل  مُ  وما  ذي الِجيَاِف ما ِبِه اليَو    َهّجِ

 في تركيب ح ي ف. -إن شاء هللا تعالى-وقيل: هو بالحاء، وهو أصح، وسنذكره 
: ال يدخل الجنة ديبوب وال جياف. سمي جيافاً ألنه يكشف الثياب -صلى هللا عليه وسلم-والجياف: النباش، ومنه حديث النبي 



 عن جيف الموتى.
 ي تركيب ج و ف.وقال أبن دريد: أصل الياء في الجيفة واو، وذكرها ف

 وجافت الجيفة وجيفت: إذا أنتنت.
 وقال أبن عباد: جيف فالن في كذا وجيف: وهو من الفزع.

 وجيفته: ضربته.
 وأجافت الجيفة: أي أنتنت وأروحت؛ مثل جافت وجيفت.

 حترف

 أبن األعرابي: الحتروف: الكاد على عياله.

 حتف

على فراه من غير قتل وال ضرب وال غرق وال حرق. وفي حديث الحتف: الموت، يقال: مات فالن حتف أنفه: إذا مات 
: من خرج مجاهداً في سبيل هللا فإن أصابته جاتحة أو لسعته دابة فمات فهو شهيد، ومن مات -صلى هللا عليه وسلم-النبي 

وهو راوي  - عنهرضي هللا-حتف أنفه فقد وقع أجره على هللا، ومن قتل قعصاً فقد اسوجب المآب. قال عبد هللا بن عتيك 
، يعني قوله: "حتف انفه". -صلى هللا عليه وسلم-الحديث: وهللا إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب قط قبل رسول هللا 

 وفي حديث عبيد بن عمير أنه قال في السمك: ما مات منها حتف أنفه فال تأكله، يعني السمك الطافي. قال القطري: 

ُر العاِجِز الَكَمدُ  على  ال أُمت  َكَمـداً أُمت  َحت َف أن في  فإن عَاِن وقَص    الّطِ

قال أبو أحمد الحسن بن عبد هللا بن سعيد العسكري: إنما خص األنف ألنه أراد أن روحه تخرج من أنفه بتتابع نفسه ألن 
ق. وقال غيره: إنما الميت على فراشه من غير قتل يتنفس حتى ينقضي رمقه، فخص األنف بذلك لن من جهته ينقضي الرم

قيل له ذلك ألن نفسه تخرج بتنفسه من فيه وأنفه، وغلب أحد االسمين على اآلخر لتجاورهما، وانتصب حتف أنفه على 
ً -المصدر كأنه يل: موت أنفه، وال يبنى من الحتف فعل. ويقال   : مات حتف فيه وحتف أنفيه، قال: -أيضا

ُن َمي ت  َسِوي ّ  إنَّما ُء َره    أن فَي ِه أو ِلِفلق  َطُحونِ  َحت فَ   الَمر 

: -رضي هللا عنها-ويحتمل أن يكون المراد: منخريه، ويحتمل أن يكون المراد أنفه وفمه فغلب األنف للتجاور. وفي حديث قيلة 
ً  -رضي هللا عنه-فتمثل حريث   بالبلد فقال: كنت أنا وأنت كما قال: حتفها ضأن تحمل بأظالفها. وأصلة: أن رجالً كان جائعا

 القفر فوجد شاة ولم يكن معه ما يذبحها به، فبحثت الشاة عن مدية  فذبحت بها، فضب مثال لمن أعان على نفسه بسوء تدبيره.
 والجمع: حتوف، قال حنش بن مالك: 

فَ  فَنَف َسكَ  ِرز  فإنَّ الُحتُو  ِء في ُكلِّ  يَنبَأنَ   أح   وادِ  بالَمر 

 رة: يصف بق -رضي هللا عنه -وقال لبيد

ُهنَّ  قَـنَـت  إن  لـم تَـذُد   ِلتَذُو  ِف ِحَماُمها أن    وأي    قد أَحمَّ َمَع الُحتُو 

 وحية حتفة: نعت لها.

: هو حتيف بن السجف وأسم الحتيف: الربيع، وأسم السجف: عمرو بن عبد الحارث بن -مصغراً -وحتيف بن السجف 
سعد بن ضبة بن أد. ونسبة أبو اليقظان فقال: هو الحتيف بن طرف بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن كعب بن ثعلبة بن 

السجف بن بشير بن أدهم بن صفوان بن صباح بن طريف بن عمرو، وهو شاعر فارس، قال حميل بن عبدة بن سلمة بن 
 : -وأم سلمة بن عرادة سالمة بنت الحتيف-عرادة يفخر بفعال جده الحتيف 

 وَمـآِثــرُ  أيّام  لـه ِلَضـبَّةَ   ةً بن عمرو َجدُّنا كان ِرف عَ  ُحتَي فُ 

وقال أبن دريد في كتاب االشتقاق: الحنتف بن السجف في بني ضبة، وهو وهم، ألن ذلك تميمي؛ والحتيف ضبي، ووافق ابن 
 دريد أبن الكبي.

يم، له مع دغفل وحتيف بن زيد بن جعونة النسابة: هو أحد بني المنذر بن جهمة ن عدي بن جندب بن العنبر بن عمرو بن تم
 النسابة خبر.

 حثرف



 أبن دريد: الحثرفة: الخشونة والحمرة تكون في العين.
 وحثرفته عن موضعه: إذا زعزعته، وليس بثبت.

 وتحثرف الشيء من يدي: إذا بددته، ف بعض اللغات.

 حثف

 : لغتان في الحفث والفحث.-بالكسر-والحثف  -مثال كتف-أبو عمرو: الحثف 

 حجرف

 الحجروف: دويبة طويلة القوائم أعظم من النملة.أبن دريد: 

 حجف

: أنه أتي -صلى هللا عليه وسلم-يقال للترس إذا كان من جلود ليس فيه خشب وال عقب: حجفة ودرقة، وفي حديث النبي 
حجف أو درقة؛ ثم قال: يا  -رضي هللا عنه-بسارق سرق حجفة فقطعه، وفي حديث اآلخر: أنه أعطى سلمة بن األكوع 

-لمة أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك؟ قلت: يا رسول هللا لقيني عمي عامر أعزل فأعطيته أياها، فضحك رسول هللا س
 وقال: إنك كالذي قال األول: اللهم ابغني حبيباً هو أحب ألي من نفسي. قال سؤر الذئب:  -صلى هللا عليه وسلم

ِر الَحَجفَت   بَل   ِز تَي هاَء َكَظه    َجو 

 ُربَّ جوز تيهاء. ومن العرب من إذا سكت على الهاء جعلها تاء؛ وهو طيء؛ فقال: هذا طلحت وخبز الذرت.يريد: 
 والجمع: الحجف، وأنشد أبن فارس: 

نَعُنا َم ماَء الـفُـَراتِ  أيَم  ُف وفينا الَحَجف   وفينا  القَو    السُّيُو 

 وقال األغلب العجلي: 

ِملنَ    َجف  آساَد العَِري ِن في الحَ  يَح 

: ما يعتري من كثرة األكل أو من -بالضم-وقال أبو العميثل: الحجف: الصدور، الواحد: حجفة. وقاال بعضهم: الحجاف 
 ، ورجل محجوف ومحجوف، وأنشد الليث: -بتقديم الجيم على الحاء-شيء ال يالئم؛ فيأخذه البطن استطالقاً، مثل الجحاف 

فِ  بَل   ـُكـو  تَكي  أيُّها الّداريُء كالَمن  فِ  والُمش  ُجو  لَِة الَمح    من َمغ 

 وقال أبن العرابي: المحجوف والمحجوف واحد؛ وهو الحجاف والجحاف، والمنكوف: الذي يشتكي نكفته وهي أصل اللهزمة.
 والحجيف والجخيف: صوت يخرج من الجوف.

 واحتجفته: استخلصته.
 واحتجفت الشيء: أي جزته.

 ا.واحتجفت نفسي عن كذا: أي ظلفته
 والمحاجف: المقاتل صاحب الحجفة.

 وحاجفته: عارضته.
 وانحجف: أي تضرع.

 حذرف

: أي ماله قسيط، كما يقال ماله قالمة ظفر. وقال أبن دريد: زعم قوم أن قالمة -مثال عنكبوت-أبو حاتم: يقال ماله حذرفوت 
 الظفر حذرفوت، وليس بثبت.

 وقال أبن عباد: أم حذرف: الضبع.
 ء المستوى؛ نحو الحافر والظلف.والمحذرف: الشي

 قال: وإناء محذرف: أي مملوء.

 حذف

 حذف الشيء: إسقاطه، يقال: حذفت من شعري ومن ذنب الدابة: أي أخذت.
 والحذافة: ما حذفته من األديم وغيره.



احتمل رحله فما ترك : ما في رحله حذافة: أي شيء من الطعام. وقال يعقوب: يقال أكل الطعام فما ترك حذافة، و-أيضاً -ويقال 
 منه حذافة.

 وحذافة وحذيفة في العالم واسع.
 وحذفة: فرس خالد بن جعفر بن كالب، وفيها يقول: 

َت الَوِري دِ  وَحذ فَةَ   إراَغتَُكـم فـإنّـي أِري غُوني   كالشَّجى تَح 

 والمحذوف: الزق، قال األعشى: 

لَه النَّدامى فمـا يَن   قاِعداً  تى  فَكُّ   َحو  ذُوءفِ يُؤ  َكر  َمح    بُمو 

 الموكر: الممتليء، ورواه أبن األعرابي: "مجدوف" و"مجدوف" بالجيم وبالدال وبالذال.
 والمحذوف في العروض: ما سقط من آخره سبب خفيف، مثل قول امرئ القيس: 

تَنى ِديَار   باب وفَر  ّ والرَّ  بََدالنِ  بالنَّع ِف من لَياِليَنا  ِلِهر 

 فالضرب محذوف.
 ذفته بالعصا: أي رميته بها.وح
 وهو بين كل حاذف وقاذف: فالحاذف بالعصا والقاذف بالحجر. 

 وقال الليث: الحذف: الرمي عن جانب والضرب عن جانب.
 وتقول: حذفني فالن بجائزة: أي وصلني.

 : القصيرة من النساء والنعاج.-مثال تؤدة-والحذفة 
 لحذف: ضرب من البط صغار، وليس بعربي محض، وهو شبيه بحذف الغنم.: طائر. وقال أبن دريد: ا-بالتحريك-والحذف 

: تراصوا في الصفوف ال -صلى هللا عليه وسلم-والحذف: غنم سود صغار من غنم الحجاز، الواحدة: حذفة. وفي حديث النبي 
 بها من جرش وأنشد الليث:  تتخللكم الشياطين كأنها بنات حذف. وقال أبن شميل: هي غنم صغار لست لها أذناب وال آذان يجاء

َحتِ  بِّيِ  إالّ   الّداُر قَف راً ال أِني َس بها فأض   والَحذَفُ  الِقَهاُد َمَع القَه 

 قال: والحذف من الغربان: الصغار السود؛ وهي الزيغان التي تؤكل.
 وحذف الحب: ورقه.

 ولم يفسره.، -مثل شركاء-وقال أبو عمرو في كتاب الحروف: تقول: هم على حذفاء أبيهم 
ذاة يوم على صعدة يتبعها حذافي  -صلى هللا عليه وسلم-وقال أبن عباد: الحذافي: الجحش. وفي الحديث: أنه خرج رسول هللا 

، وقد مر الحديث -بالقاف-لها. قال الصغاني مؤلف هذا الكتاب: هذا تصحيف قبيح، والصواب في اللغة وفي الحديث: الحذافي 
 د. على الصحة في تركيب ص ع

 قال: وحذف بها وخذف: إذا خرجت منه ريح. قال: ويقال لألست: الحذافة.
 وقال النضر: الحذف: تداني الخطو، وحذف في مشيه حذفاً: أي حرك جنبه وعجزه.

 وقال: أذن حذفاء: كأنها قد حذفت.
 وحذف الشيء تحذيفاً: أي هيأة وصنعه، قال امرؤ القيس يصف فرساً: 

  الّصاِنُع الُمق تَِدر   َحذَّفَهُ   الِمَجنِّ َجب َهة  َكَسراةِ  لها

 حرجف

 الحرجف: الريح الباردة الشديدة الهبوب، قال الفرزدق: 

َمرَّ آفاُق السََّماِء وَهـتّـَكـت   إذا َجفُ  ُكُسؤرَ   اح  َراُء َحر  ِت الَحّي َحم    بُيُو 

 حرشف

 الليث: الحرشف: فلوس السمكة.
 وحرشف السالح: ما زين به السالح.

قال لغالم له حاد البصر: ما ترى؟ فقال:  -رضي هللا عنه-والحرشف: الرجالة. وفي قصة حنين: أن مالك بن عوف النصري 
 أرى كتيبة حرشف كأنهم قد تشذروا للحملة، ثم قال له: ويلك صف لي، قال: قد جاء جيش ال يكت وال ينكف.

 وقال الفرزدق: 

ف   ف  من ِرَجال  ومن قَنَـ أُلُو  ً أُلُو  َشفُ  وَخي ل    ا   َكَري عَاِن الَجَراِد وَحر 



 وقال أبُن دريد: الحرشف: صغار الطير والنعام، وصغار كل شيء: حرشفه.
 وحرشف الدرع: حبكه.

 وقال أبن شميل: الحرشف: الكدس بلغة أهل اليمن، يقال: دسنا الحرشف.
 والحرشف: الجراد، قال امرؤ القيس: 

ث   كأنَُّهم   َشف  َمب ثُو    إذ  تَب ُرُق النِّعَالُ  بالَجوِّ   َحر 

 قسيل: يريد الجراد، وقيل: هم الرجالة كما قيل في بيت الفرزدق.
ً -والحرشف   : الضعفاء والشيوخ.-أيضا

وقال الدينوري: الحرشف أخضر مثل الحرشاء غير أنه أخشن منها وأعرض؛ وله زهرة حمراء، وقال أبو نصر: الحرشف 
 الذي يسمى بالفارسية: الكنكر، قال: وقال بعض الرواة: هو من الجنبة ومنابته الغلظ. خشن له شوك، قال: وأحسبه

 وقال ابن عباد: الحرشفة: األرض الغليظة، وكذلك الحرشف.

 حرف

حرف كل شيء: طرفه وشفيره وحده، ومنه حرف الجبل وهو أعاله المحدد، وقال الفراء: جمع حرف الجبل 
 وطلل ولم يستمع غيرهما. ، قال: ومثله طل-مثال عنب-حرف 

 والحرف: واحد حروف التهجي.
( أي وجه واحد؛ وهو أن يعبده على السراء دون الضراء، وقيل:  ف  وقوله تعالى: )ومن النّاِس َمن  يَع بُُد هللاَ على َحر 

 على وشك، وقال أبن عرفة: أي على غير طمأنينة على أمره؛ أي ال يدخل في الدين دخول متمكن.
 أن أهل الكتاب ال يأتون النساء إال على حرف. أي: على جنب. -رضي هللا عنهما-أبن عباس  وفي حديث
. قال أبو عبيد: يعني سبع لغات -صلى هللا عليه وسلم-وقول النبي  : نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف  كاف 

هذه اللغات السبع مفرقة في  من لغات العرب، وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه، ولكن يقول:
القرآن فبعضه بلغة قريش وبعضه بلغة هذيل وبعضه بلغة هوازن وبعضه بلغة أهل اليمن. ومما يبين ذلك قول أبن 

: إني قد سمعت القراءة فوجدتهم متقاربين فاقرءوا كما علمتم؛ إنما هو كقول أحدكم: هلم -رضي هللا عنه-مسعود 

 وتعال وأقبل.

الضامرة؛ تشبيهاً لها بحرف السيف، وكان األصمعي يقول: الحرف: الناقة المهزولة، وقيل: الحرف الناقة  والحرف: الناقة
 العظيمة يشبهونها بحرف الجبل، قال ذو الرمة: 

هـا ُجَماِليَّة   ف  ِسـنَـاد  يَُشـلُـّ وقُ  َوِظي ف    َحر  آُن َسه  ِو َظم    أَزجُّ الَخط 

 ياله: أي يكسب من هاهنا وهاهنا؛ مثل يقرف.وقال األصمعي: يقال هو يحرف لع
 وحكى أبو عبيدة: حرفت الشيء عن وجهه حرفاً.

 : أي متنحى، ومنه قول أبي كبير الهذلي: -بمعنى واحد -وقال: مالي عن هذا األمر محرف ومالي عنه مصرف

ِرفِ  أُزَهي رَ  َد ِلباِذل   أم    َهل  عن َشي بَة من َمح   ُمتَـَكـلِّـفِ  ال ُخلُو 

ِرِف".  ويروى: "من َمص 
ً -والمحرف   : المحترف؛ أي الموضع الذي يحترف فيه اإلنسان ويتقلب ويتصرف، ومنه قول أبي كبير أيضاً: -أيضا

ة   أُزَهـي رَ  ِرفِ  َجل دَ   إنَّ أخـاً لـنـا ذا ِمـرَّ   القُوى في ُكّلِ ساَعِة َمح 

ـلة   فاَرق تُه ماً بـجـاِنـِب نَـخ   تَلَهُّـفـي َماُم به ُزَهي رَ الحِ  َسبَقَ   يَو 

 وهو من قولهم: حرف حرفاً: أي كسب.
والحرف في اصطالح النجاة: ما دل على معنى في غيره؛ ومن ثم لم ينفعك من أسم أو فعل يصحبه؛ إال في مواضع 

زيد؛ وقد في  مخصوصة حذف فيها الفعل واقتصر على الحرف فجرى مجرى النائب؛ نحو قولك: نعم؛ وبلى؛ وأي؛ وإنه؛ ويا
 مثل قول النابغة الذبياني: 

ُل َغي َر أنَّ ركابَنا أفِدَ    تَُزل  بِرحاِلها وكأن  قَدِ  لّما  التََّرحُّ

 أي: وكان قد زالت.
 ورستاق حرف: من نواحي األنبار.

 والحرف: مسيل الماء.
سان بحرافته، وكذلك بصل حريف، وال : للذي يلذع الل-مثال سكين-: حب الرشاد، ومنه يقال: شيء حريف -بالضم-والحرف 

 تقل حريف.
: لحرفة أحدهم أشد علي من عليته. -رضي هللا عنه-، وفي حديث عمر -بالكسر-: الحرمان، وكذلك الحرفة -أيضاً -والحرف 



 : الطعمة وهي الصناعة التي منها يرتزق؛ ألنه منحرف إليها.-بالكسر-وقيل: الحرفة 
 من المحارف وهو المحدود، ومنها قولهم: حرفة األدب. :-بالضم فيهما-والحرفة والحرف 

 والمراد: لعدم حرفة أحدهم واالغتمام لذلك أشد علي من فقره.
: إني ألرى الرجل فيعجبني فأقول هل له حرفة. فإن قالوا ال سقط من عيني. والصحيح أن -رضي هللا عنه-ومنه ما يروى عنه 

اشتغل به اإلنسان وضري به من أي أمر كان فإن العرب يسمونه صنعة وحرفة، يريد بالحرفة سرفهم في اإلنفاق، وكل ما 
 يقولون: صنعة فالن أن يفعل كذا وحرفة فالن أن يفعل كذا، يريدون: دأبه وديدنه.

 وفالن حريفي: أي معاملي.
 والمحراف: الميل الذي تقاس به الجراحات، قال القطامي يذكر جراحه: 

َرافُ  إذا ِبي ُب بِمح  ي ِكها َضَجما زاَدت    ـي ِه عـالَـَجـهـاالطُّ  َ ِر   على النَّق ِر أو تَح 

 ويروى: "على النَّف ِر" بالفاء وهو الورم، ويقال: خروج الدم.
 : من األعالم.-بالضم -وحرفان

 وأحرفت ناقتي وأحرثتها: أي هزلتها.
 وقال أبو زيد: أحرف الرجل: إذ نمى ماله وصلح.

 واإلحراف: إذا جاء بالمال الكثير.ويقال: جاء فالن بالحلق 
 قال: أبن األعرابي: أحرف الرجل: إذا كد على عياله.

 قال: وأحرف: إذا جازى على خير أو شر.
نَه(. قُو   وتحريف الكلم عن مواضعه: تغييره وتبديله، ومنه قوله تعالى: )ثُمَّ يَُحّرِ

 زيغها ومزيلها، وقيل: بمحركها.: آمنت بمحرف القولب. يعني بم-رضي هللا عنه-وقول أبى هريرة 
 وتحريف القلم: قطه محرفاً.

 وأحرورف: أي مال وعدل، قال العجاج يصف ثوراً يحفر كناساً: 

َرفـا وإن   َرو  لَّفا عنها  أصاَب ُعَدَواَء اح  َف الظُّ لُو    وَوالّها الظُّ

صلى هللا -: أن النبي -عنه رضي هللا-أي: إن أصاب موانع. وكذلك أنحرف، ومنه حديث أبي أيوب األنصاري 
رضي -قال: إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلة وال تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، قال أبو أيوب  -عليه وسلم
: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة؛ فننحرف ونستغفر هللا. وكذلك تحرف، ومنه قوله تعالى: -هللا عنه

فاً  ( أي مستطرداً يريد الكرة.)إالّ ُمتََحّرِ  ِلِقتال 

ويقال: ال تحارف أخاك بالسوء؛ أي ال تجازه بسوء صنيعه تقايسه وأحسن إن أساء واصفح عنه. وفي حديث أبن مسعود 
: أنه دخل على مريض فرأى جبينه يعرق فقال: موت المؤمن بعرق الجبين تبقى عليه البقية من الذنوب -?رضي هللا عنه:
. والمحارفة: المقايسة، والمعنى: أن الشدة التي ترهقه حتى يعرق لها جبينه تقع -ويروى: فيكافأ بها-د الموت فيحارب بها عن

 كفاءة لما بقي عليه من الذنوب وجزاء؛ فتكون كفارة له، ومعنى عرق الجبين: شدة السياق.
 والمحارف: المحروم، قال: 

 الباتِرِ  عّيِ بالقَلَ  ُمبَاَرك    بالّشاِء واألباِعرِ  ُمَحاَرف  

 والتركيب يدل على حد الشيء وعلى العدول وعلى تقدير الشيء.

 حرقف

الحرقفة: عظم الحجبة وهي رأس الورك، يقال للمريض إذا طالت ضجعته: دبرت حراقفه. وروى عبد هللا بن المبارك عن 
تقول: أهلي فداؤك ما أطعمك وما  سفيان عن أبي حيان عن أبيه قال: دخلت على سويد بن مثعبة فلوال أني سمعت امرأته

أسقيك ما ظننت أن دون الثوب شيئاً، فذهبت أعزيه فقال: تراني إذ دبرت حرقفتي أو الحراقف ومالي ضجعة إال على 
 وجهي، والذي نفس سويد بيده ما يسرني أني نقصت منه قالمة ظف. وأنشد أبن األعرابي: 

ي َن في الُحروِب إذا تُع   لَي ُسوا َق الَحَراقِفِ  قَدُ   بِِهّدِ ُطـقُ  فَو   النُـّ

 والحرقوف: الدابة المهزولة.
 وقال أبن دريد: الحرقوف: دويبة من أحناش األرض.

 : القصيرة.-بضم الحاء-قال: والحرنقفة 
 وقال أبن عباد: حرقف الحمار األتان: أخذ بحرقفها.



 حزقف

هذا الكتاب: الصواب بالرا المهملة كما ذكرت عن أبن  أبن عباد: الحزنقفة: القصيرة، وليس بثبت. قال الصغاني مؤلف
 دريد.

 حسف

 ً ً  -حسفت التمر أحسفه حسفا : أن أسلم مواله كان يأتيه -رضي هللا عنه-: أي نقيته، ومنه حديث عمر -مثال نسفته أنسفه نسفا
 بالصاع من التمر فيقول: يا أسلم حت عنه قشره، قال: فأحسفه؛ فيأكله.

 ما تناثر من التمر الفاسد.: -بالضم-والحسافة 
ً -والحسافة   : الغيظ والعداوة، يقال: في صدره علي حسافة وحسيفة.-أيضا

 وقال شمر: الحسافة والحشافة: الماء القليل، قال كثير: 

ِر الُكَمي ِت كأنَّها إذا ُهنِ  َشَواِرعُ  النَّب ل في نَح    َدب ر  في ُحَسافَِة مثد 

ً -والحسافة   ام.: بقية الطع-أيضا
 وحسافة الفضة: سالحتها.

 والحسف: الشوك.
 والحسف: جري السحاب.
 والحسفة: سحابة رقيقة.

 : أي التي تحفر في حجارة فال ينقطع ماؤها كثرة.-كالسخيف-وبئر حسيف 
 وقال أبو زيد: يقال: رجع فالن بحسفية نفسه: إذا رجع ولم يقض حاجة نفسه، وأنشد: 

َف لم يَ  إذا ِجعوا ُطالّبَه ولم  ب َخلُوا بهُسئُلوا الَمع ُرو   بالَحَسائفِ  يَر 

 والَحِسْيف والحسف: جرس الحيات، قال: 

ِص  بِهِ   بَِشّرِ َمـِبـي ِت َضـي ف   أباتُوني ُف األفاعي والبُُرو    َحس 

 وقال أبن عباد: الحسف والحساف: الحصد.
 وحسفت الغنم: سقتها.

 وحسفها في الجماع: وهو دون الفخذين.
 به وحسك: أي أحن.وحسف قل

 : أي رذل وأسقط.-على ما لم يسم فاعله-وقال الفراء: حسف فالن 
 وقال أبن عباد: أحسفت التمر: خلطته بحسافته.

 وحسف شاربه تحسيفاً: أي حلقه.
 والمتحسف من الناس: الذي ال يدع شيئاً إال أكله.

: كان يصيبنا ظلف -رضي هللا عنه-أبي وقاص  وتحسفت أوبار اإلبل وتوسفت: إذا تمعطت وتطايرت، وفي حديث سعد بن
أنعم غالم بمكة؛ فجهد في  -يعني أبن عمير رضي هللا عنه-العيش بمكة؛ فلما أصابنا البالء اعتزمنا لذلك؛ وكان مصعب 
 اإلسالم حتى لقد رأيت جلده يتحسف تحسف جلد الحية عنها.

 وانحسف الشيء: إذا تفتت في يدك.
 قشر عن شيء ويسقط.والتركيب يدل على شيء يت

 حشف

وال يثبت: تعشوا ولو بكف من حشف فإن ترك  -صلى هللا عليه وسلم-الحشف: أردء التمر، ومنه الحديث الذي يروى عن النبي 
 العشاء مهرمة.

وفي المثل: أحشفاً وسوء كيلة، وانتصابه بإضمار الفعل؛ أي: أتمع التمر الرديء والكيل المطفف، يضرب في خلتي إساءة 
 معان على الرجل.تج

 وقال أمرؤ القيس يصف عقاباً: 

ً  كأنَّ  بـاً ويابـسـا ي ِر َرط  َب الطَّ ِرها العُنّاُب والَحَشُف البالي لدى  قُلُو    َوك 

ً -والحشف    ، قال طرفة بن العبد يصف ناقته: -بالكسر-الضرع البالي، ويقال الحشف  -أيضا



راً  ِمي ِل وتاَرةً  فََطو    َحشف  كالشَّّنِ ذاو  ُمَجدَّدِ  لىع  به َخل َف الزَّ

 وقال أبن دريد: حشف خلف الناقة: إذا ارتفع منها اللبن.
 : إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل.-صلى هللا عليه وسلم-والحشفة: ما فوق الختان، وفي حديث النبي 

 والحشفة: العجوز الكبيرة.
 والحشفة: الخمية اليابسة.

 ة تخرج بحلق اإلنسان والبعير.والحشفة: قرح
وقال أبن دريد: الحشفة: صخرة رخوة حولها سهل من األرض، وقيل: هي صخرة تنبت في البحر، قال إبراهيم بن علي بن 

 محمد بن سلمة بن عامر بن هرمة يصف ناقة: 

فُـهـا الـن   كأنَّها تيُّ   قاِدس  يَُصـّرِ َواجِ عن َحَشِفه   نُو  َت األم    تَح 

: خلق هللا البيت قبل أن يخلق األرض بألف عام؛ وكان البيت زبدة بيضاء -رضي هللا عنهما-ديث عبد هللا بن عمرو وفي ح
 حين كان العرش على الماء وكانت األرض تحته كأنها حشفة، دحيت األرض من تحتها.

 وجمع الحشفة: حشاف.
 والحشيف من الثياب: الخلق، قال صخر الغي الهذلي: 

ِدُر ذُو َحـِشـي ف  له أ تِي حَ    ساَمت  على الَملَقاِت ساما إذا  ا أ قَـي 

 وقال صخر أيضاً: 

َوهُ َصب َح إقـوائهِ  تَرى   َرفََع األبَِضاِن الَحِشي فا إذا  َعد 

وِ  فـا ونََساه بفائِلهِ   أقَبَّ َربَـاع  تَـَرى َكعَد   نُـُسـو 

ّ ترى". ِو ُكُدر   وروى األصمعي: "ويَع ُدو َكعَد 
 وقال أمية بن أبي عائذ الهذلي ويروى ألبي ذؤيب الهذلي أيضاً: 

مارِ  ونَف َسهُ   الَحِشي َف عليها كي يَُواِريَها يُد ني  لَبّـاسُ  وهو لألط 

عليها: أي على القوس مخافة الندى، ويروي: "عليه" و"يواريه"، ويروى: "وقوسه". أي يدني عليه الحشيف كي يواريه أي 
 يواري نفسه.

 : الخبز اليابس، قال مزرد: -بالفتح-حشف وال

ـد   وما ني َغي َر َحشََّف ُمـَرمَّ ُدو  بَُر شاِسفُ  نَسوا  َزوَّ ي َت عنه فهو أغ    الزَّ

"، وهما بمعنى.  ويروى: "َغي َر ِشس ف 
 وأحشفت النخلة: صار ما عليها حشفاً.

 ل هدبها.وقال أبن درد: حشف الرجل عينه تحشيفاً: إذا ضم جفونه ونظر من خل
 ويقال ألذن اإلنسان إذا يبست فتقبضت: قد استحشفت، وكذلك ونظر من األنثى إذا تقلص وتقبض: قد استحشف.

حين بعثة  -رضي هللا عنهما-: أنه قال له أبان بن سعيد بن العاص -رضي هللا عنه-وتحشف: لبس الحشيف، وفي حديث عثمان 
لمسلمين: يا عم مالي أراك متحشفاً أسبل، فقال: هكذا إزرة صاحبنا. أ متقبضاً إلى أسارى ا -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

 متقلص الثوب، وكان قد شمر ثوبه وقلصه.
 والتركيب يدل على رخاوة وضعف وخلوقة.

 حصف

 يحصف. -بالكسر-: الجرب اليابس، وقد حصف جلده -بالتحريك-الحصف 
: ال يصلح أن يلي هذا األمر -رضي هللا عنه-صيف، وفي حديث عمر فهو ح -بالضم-والحصافة: استحكام العقل، وقد حصف 

 إال حصيف العقدة. وقد ذكر الحديث بتمامه في تركيب ض ب س.
 وكتيبة محصوفة ومخصوفة: أي مجتمعة، وروي باللغتين قول األعشى يمدح أبا األشعث قيس بن معدي كرب: 

َمة   وإذا ُء َكِتيَبة  َمـل ـُمـو  َساءُ   تَِجي  َن ِنهالَها َخر  شى الذّائُدو    يَخ 

فَة   تَأ وي ُصـو  َهة    َطَوائفُها إلى َمح  ُرو   ِنَزالَهـا تَأ بَى الُكَماةُ  َمك 

ة" أي اخضرت من صدإ الحديد، وطوائفها: نواحيها وفي النوادر: حصفته وأحصتفه: أقصيته. َضرَّ  ويروي: "إلى ُمخ 
 فتله. وإحصاف األمر: إحكامه. وإحصاف الحبل: إحكام

 وأحصف الفرس والرجل: إذا مراً سريعاً، قال العجاج: 



َصفا ذار   َرفـا تَلَقَى َغَدراً  وإن  وإن  القى العََزاَز أح   تََخط 

َصف وحصاف.  وفََرس  ِمح 
 وأحصف الناسج الثوب: أجاده نساجة.

قارب خطو وهو مع ذلك سريع. وقال ويقال: اإلحصاف: أن يثير الحصباء في عدوه. وقال أبن السكيت: اإلحصاف: مشي فيه ت
أبو عبيدة: اإلحصاف في الخيل: أن يحذرف الفرس في الجري وليس فيه فضل، يقال: فرس محصف؛ واألنثى: محصفة، وذلك 

 بلوغ أقصى الحضر.
 واستحصف الشيء: أي استحكم.

 واستحصف عليه الزمان: أي اشتد.
 النابغة الذبياني يصف فرج امرأة:  وفرج مستحصف: أي ضيق، وقيل: يابس عند الغشيان، قال

ِدف   وإذا تَه  َمـدِ  الَمَجسَِّة بالعَِبي رِ  رابي  َطعَن َت َطعَن َت في ُمس   ُمقَر 

صشف   وإذا تَح  َت من ُمس  َت نََزع  عَ   نََزع  شاءِ  نَز  ِر بالّرِ َصـدِ  الَحَزوَّ  الُمح 

 حضف

 : الحية، قال رويشد: -بالكسر فيهما-الحضف والحضب 

  لو سالت  أتى َسي لُها َكث فا َكبَاِكب  أَدانِي نـا وِمـنّـا َوَراءنـا مَكفاكُ 

ب حِ َهدَّاً ولم يََدع   وَهدَّت   فـا أف عَى تَِدبُّ وال مَدقُُّهمُ   ِجبَاَل الصُّ  ِحض 

 حطف

 األزهري: الحنطف: الضخم البطن، والنون زائدة.

 حفف

: أنه -رضي هللا عنه-حفوفاً: أي بعد عهده بالدهن. ومنه حديث عمر  -ربالكس-الحفوف: اليبس، من قولهم، حف رأسه يحف 
رسوالً، فقال له حين رجع: كيف رأيت أبا عبيدة؟ فقال: رأيت بلالً من عيش، فقصر من  -رضي هللا عنه-أرسل إلى أبي عبيدة 

رحم هللا أبا عبيدة بسطنا له فبسط  رزقه ثم أرسل أليه وقال للرسول حين قدم: عليه: كيف رأيته؟ قال: رأيت حفوفاً، فقال:
وقبضنا فقبض. جعل البلل والحفوف عبارة عن الرخاء والشدة، ألن الخصب مع وجود الماء؛ والجدب مع فقده، يقال: حفت 

 أرضنا: إذا يبس بقلها.
 وقال الليث: سويق حاف: أي غير ملتوت.

 ل الكميت يصف وتدأ: وقال أعرابي: أتونا بعصيدة قد حفت فكأنها عقب فيها شقوق، وقا

ة   وأش عَثَ  َف وال يَق َملُ  يُِطي لُ   في الّداِر ذا ِلمَّ   الُحفُو 

 وقال رؤبة: 

فُ  تَن دى فُ  ال  إذا ما يَبَِس الُكفُـو    َحَصر  فيها وال ُحفُو 

 وقال اللحياني: إنه لحاف بين الحفوف: أي شديد العين؛ ومعناه: أنه يصيب الناس بعينه.
 عرابي: إذا ذهب سمع الرجل كله قيل: حف سمعه حفوفاً، قال: وقال أبن األ

فـي قالت   فِ  َمعَ   ُسلَي مى إذ  َرأت  ُحفُو  ِم والشُّفُو  ِطراِب اللَّح    اض 

 أنشده األزهري لرؤبة، وليس له.
 والحفيف والجفيف: اليابس من الكأل.

 ال رؤبة: وحف الفرس حفيفاً: سمع عند ركضه صوت، وكذلك حفف جناح الطائر، ق

  ُحبَاراُهم  لها َحِفي فُ  َولَّت  

 وأْنَشَد األصمعيُّ يَِصف حفيف: هوي حجر المنجنيق: 

فُ  حتّى فُ  من  إذا ما َكلَِّت الطُُّرو  ُح الشُّنُو  ِنِه واللُّمَّ   ُدو 



 ً وي وله َحِفي ُف والفيف: حفيف السهم النافذ، وكذلك حفيف الشجر. واألفعى تحف حفيفا : أي تفح فحيحاً، إال أنَّ الَحِفيف أق بََل يَه 
 من جلدها والفحيح من فيها، وهذا عن أبي خيرة.

 والحفة: كورة غربي حلب.
وقال األصمعي: الحفة: المنوال: وهو الخشبة التي يلف عليها الثوب، قال: والذي يقال له الحف هو المنسج، وقال أبو سعيد: 

 حف المنسج.الحفة: المنوال؛ وال يقال له حف؛ وإنما ال
 والحفان: فراخ النعام، الواجد: حفانة، الذكر واألنثى فيه سواء، وقال أبو ذؤيب الهذلي: 

ِد العَِشّيِ كما وَزفَّتِ  ُل من بَر  حُ  النَّعَاُم إلى َحفّاِنهِ  َزفَّ   الَّو  و   الرُّ

 وقال أسامة الهذلي: 

انَـهُ  وإالّ  يَا  النّـعَـاَم وَحـفَـّ   النّاِشطِ  ِمَن ّللاَّ قش وطغ 

يَاً" بالتنوين: أي صوتاً، يقال: طغى يطغى طغياً، والطغيا: الصغير من بقر الوحش، وقال  وروى أبو عمرو وأبو عبد هللا: "وَطغ 
 .-بالفتح-ثعلب: هو الطغيا 

ً -والحفان   : الخدم.-أيضا
 وإناء حفان: بلغ المكيل حفافيه، وحفافا الشيء: جانباه، قال طرفة بن العبد: 

فـا نَّ كأ َرِحي ّ تََكنَـّ َردِ  ِحفَافَي هِ   َجنَاَحي  َمض    ُشّكا في العَِسي ِب بِِمس 

 ويقال: جاء على حفافه: أي أثره.
أصلع له حفاف،  -رضي هللا عنه-ويقال: بقي من شعره حفاف: وذلك إذا صلع فبقيت من شعره طرة حول رأسه، وكان عمر 

 ن: والجمع: أحفة، قال ذو الرمة يذكر الجفا

َن منهم أِحـفَّة   لَُهنَّ  َن اللَّي َل أق بََل جائيا وِحي نَ   إذا َصبَّح    يََرو 

 أحفة: أي قوم استداروا حولها.
ً -والحفاف   : مصدر قولهم: حفت المرأة وجهها من الشعر تحفه حفافاً وحفاً: إذا قشرته.-أيضا

 وحف شاربه: إذا أحفاه، وكذلك حف رأسه.

ليبني البيت طلب اآلس األول الذي وضع أبو آدم في موضع  -عليه السالم-ا أبتعت هللا خليله إبراهيم وقال وهب بن منبه: لم
-من خيام الجنة، حين وضعت له بمكة في موضع البيت، فلم يزل إبراهيم  -عليه السالم-الخيمة التي عزى هللا تعالى بها آدم 

أدم في زمانهم في موضع الخيمة، فلما وصل إليها أظل هللا تعالى له  يحفر حتى وصل إلى القواعد التي أسس بنو -عليه السالم
وتهديه مكان القواعد  -عليه السالم-مكان البيت بغمامة فكانت حفاف البيت األول، ثم لم تزل راكدة على حفافه تظل إبراهيم 

أ نا إِلب راِهيَم َمكاَن البَي ِت( القواعد قامة، ثم انكشطت الغمامة، فذلك قول هللا ع -عليه السالم-حتى رفع إبراهيم  ز وجل: )وإذ  بَوَّ
 منذ يوم رفعه هللا تعالى معموراً. -والحمد هلل-أي الغمامة التي ركدت على الحفاف ليهتدي بها إلى مكان القواعد، فلم يزل 

ِش( أي محدقين بأحفته أي بجوانب ِل العَر   ه.وقوله تعالى: )وتَرى الَمالئَكةَ حافِّي َن من َحو 
( أي جعلنا النخل مطيفة بأحفتهما. ل   وقوله تعالى: )وَحفَف ناُهما بِنَخ 

والحفف والحفوف: عيش سوء؛ عن األصمعي، وقلة مال، يقال: ما رئي عليهم حفف وال ضفف: أي أثر عوز، وفي حديث 
ى شظف. لثالثة في معنى أنه لم يبع من طعام إال على حفف، ويروى: على ضفف، ويروى: عل -صلى هللا عليه وسلم-النبي 

 ضيق المعيشة وقلتها وغلظتها.
 وجاء على حففه وحفه: أي أثره؛ مثل حفافه.
 وفالن على حفف أمر: أي على ناحية منه.

 وقال ابن عباد: الحفف من الرجال: القصير المقتدر الخلق.
 لهوادج.: مركب من مراكب النساء كالهودج؛ إال أنها ال تقبب كما تقبب ا-بالكسر-والمحفة 

 وحفة بالشيء يحفه كما يحف الهودج بالثياب، قال لبيد رضي هللا عنه: 

فُوِف ُيِظلُّ َعِصيَّهُ  من ج    ُكّلِ َمح   وِقَراُمهـا عليه ِكلَّة   َزو 

 ويقال: الحفة: الكرامة التامة.
نا واعتنى بأمرنا وأكرمنا وخدمنا وقال أبو عبيد: ومن أمثالهم في القصد في المدح: من حفنا أو رفنا فليقتصد؛ أي من طاف ب

 وحاطنا وتعطف علينا. وقال أبو عبيد: أي من مدحنا فال يغلون في ذلك ولكن ليتكلم بالحق منه.
 وفي مثل آخر: من حفنا أو رفنا فليترك. وقد كتب أصل المثل في تركيب.

 ويقال: ما له حاف وال راف، وذهب من كان يحفه ويرفه.
 سفل اللهاة، يقال: يبس حفافه.والحفاف: اللحم اللين أ



 وحفتهم الحاجة: إذا كانوا محاويج، وهم قوم محفوفون.
 وقال أبن عباد: الحف سمكة بيضاء شاكة.

 قال: ويقال للديك والدجاجة إذا زجرتهما: حف حف.
 قال: والحفافة: حفافة التبن وألقت وهي بقيتهما.

 وأحففته: ذكرته بالقبيح.
 ده بالدهن.وأحففت رأسي: أي أبعدت عه

 وأحففت الفرس: إذا حملته على أن يكون له حفيف وهو دوي جوفه.
: أنه بلغه أن عبد هللا بن -رضي هللا عنه-وحفف الرجل: جهد وقل ماله، من حفت األرض: أي يبست، وفي حديث معاوية 

لسرف، وكتب إليه ببيتين من حفف وجهد من بذله وإعطائه؛ فكتب إليه يأمره بالقصد وينهاه عن ا -رضي هللا عنهما-جعفر 
 شعر الشماخ: 

ِلُحهُ فَيُغ ني لََمالُ  ِء يُص  عِ  َمفَاِقَرهُ   الَمر   أَعزُّ من القُنُـو 

هِ  يَُسدُّ  عِ  من  به نََوائَب تَـع ـتَـِري    األياِم كالنََّهِل الشُُّرو 

 وأحففت الثوب وحففته تحفيفاً: من الحف.
 وا.وحففوا حوله: مثل حفوا، وكذلك احتف

 وأحتفت المرأة وجهها من الشعر: مثل حفت.
 وأحتففت النبت: جزرته.

 وقال الليث: احتفت المرأة: إذا أمرت من تحف شعر وجهها تنقي بخيطين.
 وأغار فالن على بني فالن على بني فالن فاستحف أموالهم: أي أخذها بأسرها.

 وقال أبن دريد: الحفحفة: حفيف جناحي الطائر.
 فحفة الضبع وخفخفتها، أي صوتها.ويقال: سمعت ح

 وقال ابن األعرابي: حفحف: إذا ضاقت معيشته.
 والتركيب يدل على ضرب من الصوت؛ وعلى إلطافة الشيء بالشيء؛ وعلى شدة في العي.

 حقف

قاِف( ق َمه باألح  ال الحقف: المعوج من الرمل، والجمع: أحقاف وحقاف وحقوف وحقفة، وقوله تعالى: )إذ  أن ذََر قَو 
أبن عرفة: قوم عاد كانت منازلهم في الرمال وهي األحقاف، ويقال للرمل إذا عظم واستدار: حقف، وقال 

األزهري: هي رمال مستطيلة بناحية الشحر. وقال الفراء: الحقف: المستطيل المشرف. وقال أبن األعرابي: 

  الحقف: أصل الرمل وأصل الجبل وأصل الحائط، قال امرؤ القيس: 

نا ساَحةَ الَحّيِ وان تََحـى افَلَمّ  َن َخب ت  ذي ِحقَاف  َعقَن قَلِ  بِنَا  أَجز    بَط 

". وأنشد الليث: مثل الفاعي أهتز بالحقوف قال: ويقال: األحقاف جبل  ُن ِحق ف  ذي ُركام  "، ويروى: "بَط  ويروى: "ذي قِفَاف 
من كل أفق. قال الصغاني مؤلف هذا الكتاب: الجبل المحيط محيط بالدنيا من زبرجدة خضراء يلتهب يوم القيامة فيحشر الناس 

 بالدنيا هو قاف ال األحقاف.
 وقال أبن شميل: جمل أحقف: أي خميص.

وقال أبن األعرابي: الظبي الحاقف: هو الرابض ف حقف من الرمل أو يكون منطوياً كالحقف وقد انحنى وتثنى في نومه. وفي 
أنه م هو وأصحابه وهم محرمون بظبي حاقف في ظل شجرة فقال: يا فالن قف هاهنا حتى  :-صلى هللا عليه وسلم-حديث النبي 

في غريبه: بظبي حاقف فيه سهم فقال  -رحمه هللا-يمر الناس ال يربه أحد بشيء. هكذا رواه أبو عبيد، وقال إبراهيم الحربي 
 ألصحابه: دعوه حتى يجيء صاحبه.

 وقال أبن عباد: ظبي حاقف بين الحقوف.
قال: والمحقف: الذي ال يأكل وال يشرب، وكانه من مقلوب قفح. واحقوقف الرجل: إذا طال واعوج. واحقوقف ظهر البعير: 

 كذلك: قال: 

قِف قَُوي ِرح قَو   للُخذَّلِ  االضاَعةِ  قَِلي ل  عاَمي ِن ُمح 

 وكذلك احقوقف الهالل، قال العجاج: 

قَفا َوةَ َسَما  اللَّيالي ُزلَفاً فَـُزلَـفـا َطيَّ  قَو    الِهالِل حتّى اح 

 والتركيب يدل على ميل الشيء وعوجه.



 حكف

 أبن األعرابي: الحكوف: االسترخاء في العمل.
ومحلوفاً، وهو أحد المصادر التي جاءت على مفعول، ومحلوفة، قال الليث: تقول:  -بكسر الالم-حلف: أي قسم؛ حلفاص وحلفاً 

على ضمير يحلف باهلل محلوفة؛ أي قسماً، والمحلوفة: هي القسم، وقال أبن بزرج: ال  محلوفة باهلل ما قال ذلك، ينصبون
 ومحلوفائه ال أفعل: يريد ومحلوفة؛ فمده.

 : الحلف حنث أو ندم، وقال النابغة الذبياني: -صلى هللا عليه وسلم-وفي الحديث النبي 

الً  فإن   غ ِن عنِّي ُمنَّكِ  نـافِـع ى البََراءةِ َحِلفي عل وال  كثن َت الذا الّضِ

." غ ِن عنّي ُمنَكَّل  باً"، ويروى: "فإن  ُكن َت ال ذو الّضِ  ويروى: "عنّي ُمَكذِّ
 وقال امرؤ القيس: 

ـفَةَ فـاِجـر   َحلَف تُ    فما إن  من َحِدي ثس وال َصالِ  لَنَاُموا  لها باللـِه َحـل 

 واألحلوفة: أفعولة من الحلف.
: ال حلف في اإلسالم، وأيما حلف كان في -صلى هللا عليه وسلم-ون بين القوم، ومنه حديث النبي : العهد يك-بالكسر-والحلف 

 الجاهلية لم يزده اإلسالم غال شدة.
 واألحالف في قول ُزهير بن أبى سلمى: 

تُما ُشـهـا تََداَرك    قد َزلَّت  بأقدامِها النَّع لُ  وذب يَانَ   قد ثُـلَّ َعـر 

 هم تحالفوا على التناصر.هم أسد وغطفان، ألن
ً -واألحالف   : قوم من ثقيف، فرقتان: بنو مالك واألحالف.-أيضا

وقال أبن األعرابي: األحالف في قرش خمس قبائل: عبد الدار وجمح وسهم ومخزوم وعدي بن كعب، سموا بذلك 
لواء والسقاية وأبت بنو عبد ألنه لما أرادت بنو عبد مناف أخذ ما في يدي بني عبد الدار من الحجابة والرفادة وال

الدار، عقد كل قوم على أمرهم حلفاً مؤكداً على أال يتخاذلوا، فأخرجت عبد مناف جفنة مملوءة طيباً فوضعوها 
ألحالفهم في المسجد عند الكعبة، ثم غمس القوم أيديهم فيها وتعاقدوا؛ ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيداً، فسمي حلف 

أنه قال: شهدت غالماً  -عن النبي ?صلى هللا عليه وسلم -لرحمن بن عوف ?رضي هللا عنهالمطيبين. وروى عبد ا
أنه لقيه عبد هللا بن صفوان أمية بن خلف  -مع عمومتي حلف المطيبين. وفي حديث أبن عباس ?رضي هللا عنهما

صاحبه المطيبي خيراً  فقال: كيف ترون والية هذا األحالفي؟ قال: وجدنا والية -في خالفة عمر ?رضي هللا عنه
ويروى: أنه لما صاحت الصائحة عليه قالت: وسيد -ألنه عدوي  -رضي هللا عنه-من واليته، أراد باألحالفي عمر 

ألنه تيمي. وذلك  -رضي هللا عنه-، والمطيبي هو أبو بكر -األحالف، وهذه كالنسبة إلى األبناء في قولهم: ابناوي
ألنه تيمي. وذلك أنه روي أن أم حكيم بنت عبد  -رضي هللا عنه-عبد أبو بكر أنه روي أنه روي أن أم حكيم بنت 

المطلب عمدت إلى جفنة فمألتها خلوقاً ووضعتها في الحجر وقالت: من تطيب بهذا فهو منا، فتطيب به عبد مناف 
 وأسد وزهرة وتيم.

  والحليف: الذي يحالفك، كالعهيد للذي يعاهدك، قال أبو ذؤب الهذلي: 

فَ فَسَ  َد أم  أثمَ  أَخانَ   تقوُل إن هشي  لم تَِجد ني و   الَحِلـي فـث العَه 

 وقال الكميت يمدح مخلد بن يزيد بن المهلب: 

لَداً َحِلي فَـي ن   تَل قَى ِدِه َرِضي عَي ن   كانا  النَّدى وَمخ    معاً في َمه 

ً -ويقال لبني أسد وطيء: الحليفان، ويقال  ، لن جزاعة لما أجلت بني أسد عن الحرم خرجت فحالفت لفزارة وأسد: حليفان -أيضا
 طيئاً ثم حالفت بني فزارة.

ورجل حليف اللسان: إذا كان حديد اللسان فصيحاً، يقال: ما أحلف لسانه، ومنه حديث الحجاج: أنه أتي بيزيد بن المهلب يرسف 
 في حديد؛ فأقبل يخطر بيده، فغاظ ذلك الحجاج فقال: 

تَِريٌّ إذا َمَشى الُمَحيّا َجِمي لُ    بَخ 

 وقد ولى عنه، فالتفت إليه فقال: 

ُم الَمن كبَي ِن ِشنَاقُ  وفي عِ َضخ  ر    الّدِ

لََف لسانه.  فقال الحجاج: قتله هللا ما أمضى َجنَانَه وأح 
 والحليف في قول ساعدة بن جؤية الهذلي: 



لُها فَِزَعـت   حتّى ِب ُمل تَئمِ فاِرس  وَحِلي ِف  من  إذا ما تََجلّى لَي    الغَر 

 قيل: هو سنالن حديد، وقيل: فرس نشيط ويروى: "ملتحم".
 : هو أبن أفتل، وهو خثعم بن أنمار.-بسكون الالم-وقال أبن حبيب: حلف 

 : موضع بنجد.-مصغراً -والحليف 
بن جشم بن حارثة بن إال في خثعم بن أنمار؛ حليف بن مازن  -بالخاء المعجمة-وقال أبن حبيب: كل شيء  في العرب خليف 

 سعد بن عامر بن تيم هللا أبن مبشر؛ فأنه بالحاء المهملة.
، وهو ميقات أهل -حرسها هللا تعالى-مما يلي مكة  -على ساكنيها السالم-وذو الحليفة: موضع على مقدار ستة أميال من المدينة 
ألهل المدينة  -صلى هللا عليه وسلم-وقت رسول هللا : -رضي هللا عنهما-المدينة، وهو ماء من مياه بني جشم. وقال أبن عباس 

ذا الحليفة؛ وألهل الشام الجحفة؛ وألهل نجد قرن المنازل؛ وألهل اليمن يلملم؛ فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن 
 كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذاك وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها.

بذي الحليفة من تهامة  -صلى هللا عليه وسلم-: كنا مع النبي -رضي هللا عنه-حليفة: الذي في حديث رافع بن خديج وذو ال
 وأصبنا نهب غنم: فهو موضع بين حاذة وذاة عرق.

 والحليفات: موضع.
ينبت إال قريباً من ماء أو بطن  وواد  حالفي: ينبت الحلفاء؛ والحلفاء نبت. الدينوري: قال أبو زياد: من األغالث الحلفاء؛ وقل ما

، وهي سلبة غليظة المس ال يكاد أحد يقبض عليها مخافة أن تقطع يده، وقد يأكل منها الغنم واإلبل أكالً قليألً، وهي أحب  واد 
. وقيل: -مبفتح الال-. وقال األخفش وأبو زيد: حلفة -بكسر الالم-شجرة إلى البقر، والواحدة منها: حلفاءه. وقال األصمعي: حلفة 

. وقال أبو عمرو: -مثال قصبة وقصباء وقصب؛ وطرفة وطرفاء وطرف؛ وشجرة وشجراء وشجر-يقال حلفة وحلفاء وحلف 
 الحلفاء واحدة وجمع، قال: 

ِد َرقَّةَ والشَّرى يَع ُدو ِدّيِ والَحل فَاءِ  َخَرَجت  بِِمث ِل أُُسو    من البَر 

 ال: وإذا كثرت الحلفاء بأرض قيل: أرض حلفة. وتصغير الحلفاء: حليفية.، ق-على وزن بخاتي-وقد تجمع على حالفي 
 وقال أبن األعرابي: الحلفاء: األمة الصخابة.

 وأحلفت الحلفاء: أدركت.
 وأحلف الغالم: إذا جاوز رهاق الحلم.

ل؛ فيحلف واحد أنه وقولهم: حضار والوزن محلفان؛ وهما نجمان يطلعان قبل سهيل؛ فيظن الناس بكل واحد منهما أنه سهي
 سهيل ويحلف آخر أنه ليس به.

 ومنه قولهم: كميت محلفة، قال الكلحبة اليربوعي: 

ِلـفَة  ولـكـن   ُكَمي ت   نِ   َغي ُر ُمح  ِف ُعلَّ به األِدي مُ  َكلَو  ر    الّصِ

 يقول: هي خالصة اللون ال يحلف عليها أنها ليست كذلك.
 .وكل ما يشك فيه فيتحالف عليه فهو محلف

 وحلفته تحليفاً واستحلفته: بمعنى.
 بين المهاجرين واألنصار: أي آخى بينهم، ألنه قال: ال حلف في اإلسالم؛ وقد ذكر. -صلى هللا عليه وسلم-وحالفه النبي 

 وحالف فالناً بثه: أي الزمه.
 وتحالفوا: أي تعاهدوا.

 الحلفاء.والتركيب يدل على المالزمة، وقد شذ عن هذا التركيب: لسان حليف و
حتف: أبن السكي: الحتفان: الحنتف وأخوه سيف أبنا أوس بن حميري بن رياح بن يربوع. وفي النقائض: الحنتفان: الحنتف 

 والحارث أبنا أوس بن سيف بن حميري، قال جرير: 

دفانِ  ومنهم والَحن تَفَانِ   ُعتَي بَةُ والُمِحلُّ وقَع نَب   منهم  الّرِ

  وقال جرير أيضاً: 

لَةِ  والَحن تَفَي نِ   ِمث ُل فاِرِس ذي الِخَماِر وقَع نَب َمن    الـبـلـبـالِ  ِللَـي 

وأبو عبد هللا الحنتف بن السجف بن سعد بن عوف بن زهير بن مالك بن ربيعة بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن 
 تميم: من التابعين، وليس بتصحيف حتيف بن السجف الشاعر.

 د المنتف المنتقى للطبخ.والحنتف: الجرا
 وقال أبن األعرابي: الحنتوف: الذي ينتف لحيته من هيجان المرار به.

 حنجف



 .-بالكسر-، ويقال: حنجف -أبن األعرابي: الحناجف: رؤوس األوراك، واحدها: حنجف ?بالفتح
م نسمع لها بواحد، والقياس قال: والحنجوف: رأس الضلع مما يلي الصلب. وروى الخراز عنه: الحناجف رؤوس األضالع؛ ول

 حنجفة، قال ذو الرمة: 

ِرفاِت الَحنَاِجفِ  وأل َواحُ   لم يَب َق إالّ َسـَراتُـهـا ُجَماِليَّة     ُشّم  ُمش 

 ويروى: "إالّ ضريرها" أي عتقها ونفسها وألواحها وعظامها.
 وقال أبن دريد: الحنجف والجنجفة: رأس الورك مما يلي الحجبة؛ وأنشد البيت.

 قال: والحنجوف: دويبة.

 حنف

الحنف: االعوجاج في الرجل؛ وهو أن تقبل إحدى إبهامي رجليه على األخرى. وقال أبن األعرابي: هو الذي يمشي على ظهر 
 قدمه من شقها الذي يلي خنصرها. وقال الليث: الحنف: ميل في صدر القدم. والرجل أحنف والرجل حنفاء.

صلى هللا -و بحر، واألحنف لقب، واسمه صخر، من العلماء الحلماء، أسلم على عهد النبي واألحنف بن قيس بن معاوية: أب
 ولم يدركه، وهو معدود في أكابر التابعين، ولقب األحنف لحنف كان به، قالت حاضنته وهي ترقصه:  -عليه وسلم

ـِلـهِ  وهللاِ  يَانُِكم  َكِمث ِلهِ  ما  لوال َحنَف  بِـِرج    كاَن في ِصب 

 الليث: السيوف األلحنفية تنسب غليه، ألنه أول من أمر باتخاذها والقياس أحنفي، قال:  وقال

ِلهـا ُمِحبٌّ  ظ  ِلُصغ راها بَِصي ر  بِنَس  نَفُ  َحفُو  راها أَجي ِدُف أح    ألُ خ 

 وقيل: الحنف االستقامة؛ قاله أبن عرفة، قال: وإنما قيل للمائل الرجل أحنف تفاؤالً باالستقامة.
 حنفاء: القوس.وال

 والحنفاء: الموسى.
 والحنفاء: أسم فرس حذيفة بن بدر الفزاري.

 والحنفاء: أسم ماء  لبني معاوية بن عامر بن ربيعة، قال الضحاك بن عقيل: 

ِلها به  َحبَّذا الَحن فَاُء والحاِضُر الذي أال َضر  من أه   وُمقَـامُ  َمح 

 وقال ابن األعرابي: الحنفاء: شجرة.
 اء: األمة المتلونة تكسل مرة وتنشط أخرى.والحنف

 والحنفاء: الحرباءة. والسلحفاة. واألطوم؛ وه سمكة في البحر كالملكة.
والحنيف: الصحيح الميل إلى اإلسالم الثابت عليه. وقال أبو عبيد: هو عند العرب من كان على دين إبراهيم ?صلوات هللا 

 والحسن الصري والسدي. -رضي هللا عنهما-وهذا قول أبن عباس . وقال األصمعي: كل من حج فهو حنيف، -عليه
 وحسب حنيف: أي حديث إسالمي ال قديم له، قال المعيرة بن حبناء: 

ُجها  َغي َر أنََّك في ِسبَـال   وماذا   وذو َحَسب  َحنِي فِ  تُنَّسِ

 والحنيف: القصير.
 والحنيف: الحذاء.

.  وحنيف: واد 
 الدينوري: شيخ أبن درستويه.وأبو العباس حنيف بن أحمد 

 [يرواني: عاصر الخطابي وروى عن ابن داسة.1وأبو موسى عيسى بن حنيف بن بهلول الق]ا?ل?
ِرِكي َن به( قاال: حجاجاً. يُّ في قوله تعالى: )ُحنَفَاَء لشلِّه َغي َر ُمش   وقال الضَّّحاك والسُّّدِ

-سئل رسول هللا  -رضي هللا عنهما:-ة السمحة السهلة. وقال ابن عباس : بعثت بالحنيفي-صلى اله عليه وسلم-وفي حديث النبي 
ألنه تحنف عن  -: أي األديان أحب إليك؟ قال: الحنيفية السمحة، يعني شريعة إبراهيم ?صلوات هللا عليه-صلى هللا عليه وسلم

 : -رضي هللا عنه-األديان ومال إلى الحق. وقال عمر 

ي ِن الَحنيفِ  إلى  ؤاديهللاَ ِحي َن َهدى فُ  َحِمد تُ    اإلس الِم والّدِ

وحنيفة: أبو حي من العرب، وهو حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، وحنيفة لقبه، وأسمه أثال، ولقب 
حنيفة بقول جذيمة وهو األحوى بن عوف لقي أثاال فضربه فحنفه؛ فلقب حنيفة، وضربه أثال فجذمه فلقب جذيمة، فقال 

 جذيمة: 

 أُثَـالِ  َحنَّف ُت حاِملَتَي   بها  تَُك ِخنِصري بنَت  فإنّي فإن  



 فالحنفية أمه، وهي خولة بنت جعفر بن قيس؛ من مسلمة؛ من بني حنيفة. -رحمه هللا-وأما محمد أبن الحنفية 
 : هو حنيف بن رئاب األنصاري.-مصغراً -وحنيف 

 : لهم صحبة.-رضي هللا عنهم-وسهل وعثمان أبنا حنيف  
 وحنفه تحنيفاً: جعله أحنف، وقد مر الشاهد من شعر جذيمة.

 وتحنف الرجل: أي عمل الحنفية، وقيل: أختتن، وقيل: اعتزل عبادة األصنام، قال جران العود: 

ءهُ  ولَّما َن َضـو  ب َح باَدر  حاِء أو ُهنَّ أقَُطفُ  َدبِي بَ   َرأي َن الصُّ   قَطا البَط 

نَ  َجازاً من اللَّ  وأدءَرك   الُمتَـَحـنِّـفُ  الصَّالةَ العابِد أقامَ   ي ِل بَع َد ماأع 

 وتحنف فالن إلى الشيء: إذا مال إليه.
 والتركيب يدل على الميل.

 حوف

الحوف: الرهط؛ وهو جلد يشق كهيئة اإلزار تلبسه الحيض والصبيان، وقال شمر: الحوف إزار من أدم تلبسه الصبيان؛ 
الوثر؛ وهو نقبة من أدم تقد سيوراً عرض السير  -في لغة أهل الحجاز-عرابي: الحوف والجمع: األحواف، وقال أبن األ

صلى هللا عليه -: تزوجني رسول هللا -رضي هللا عنها-أربع أصابع تلبسه الجارية الصغيرة قبل إدراكها، ومنه حديث عائشة 
 وعلي حوف؛ فما هو إالّ أن تزوجني فألقي علي الحياء. قال:  -وسلم

فِ  ة  جاِريَ  و  لَم    ذاةُ ِحر  كالنَـّ فِ  ُملَم  تُرهُ بَِحـو   تَس 

في يالَي تَني     أِشي ُم فيها َعو 

 : كالهودج وليس به وال برحل تركب به المرأة على البعير.-بلغة أهل اجوف وأهل الشحر وبلغه غيرهم-وقال الليث: الحوف 
بفتح القاف وبالياء -ذا هو في عدة نسخ من كتاب الليث: القرية قال: والحوف القرية في بعض اللغات، والجمع: األحواف. ك

 ، ولم يذكره أبن دريد وأبن فارس.-بكسر القاف وبالباء الموحدة-، وفي التهذيب بخط األزهري: القربة -المثناة
 والحوف: بلد بناحية عمان.

 ث.والحوف: ناحية مقابلة بلبيس من أعمال مصر، ينسب إليها جماعة من أهل الحدي
 .-بتخفيف الفاء-وقال الليث: الحفان عرقان أخضران تحت اللسان، الواحد: حاف 
أنه قال للنساء: ليس لكن إن تحققن  -صلى هللا عليه وسلم-وحافتا الوادي: جانباه، وكذلك حافتا كل شيء. وفي حديث النبي 

غذ أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف؛ قلت: ما الطريق؛ عليكن بحافات الطريق. وفي حديث اآلخر: بينما أنا أسير في الجنة 
 مسك أذفر. شك هدبة بن خالد شيخ البخاري. -أو طيبه-هذا يا جبرئيل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه 

 وقال أحيحه بن الجالح: 

َرهـا إذا   َجنابي َزَمن  ُمغ ِضفُ  َزانَ   ُجَمادى َمنَعَت  قَط 

بَلَ  ُمع َروِرف   َودُ   َجـبّـاُرهُ  أس  ِدفُ  أس  ـَدو   كالغابَِة ُمغ 

َخرُ  عُ بحافَتَي هِ   في أق طاِرِه ُمغ ـِدق   يَز  يَفُ  الشُّو   والِغر 

 والجمع: حافات، قال زهير بن أبي سلمى: 

تَغاَث بماء  ال ِرشاَء لـه كما   األباِطحِ في حافاِتِه البَُركُ  من  اس 

 وحافة: موضع، قال امرؤ القيس: 

دا وحافَةَ   وافَق تُُهنَّ على أِسـي س   وول َن بنا ُوُرو    إذ  َوَرد 

 والحافة: من الدوائس في الكدس التي تكون في الطرف وهي أكثرها دوراناً.
 والحافة: الحاجة والشدة.

 والحوافة: ما يبقى من ورق ألقت على األرض بعدما يحمل.
ويروى: -: سلط عليهم موت طاعون ذفيف يحوف القلوب -هللا عليه وسلم صلى-والتجويف: تفعيل من الحافة. وفي حديث النبي 

 . والمعنى: يغيرها عن التوكل وينكبها إياه ويدعوها إلى االنتقال والهرب.-يحرف
 وحوف الوسمي المكان: إذا استدار به.

 : وتحوفت الشيء وتخوفته: تنقصته، قال عبد هللا بن عجالن النهدي؛ ويوى ألبن مزاحم الثمالي

فَ  ل منها تاِمكاً قَِرداً  تََحوَّ ح  َد النَّب عَِة السَّفَنُ  كما  الرَّ َف ُعو    تََحوَّ

َف ُعْوَد". َف السَّْيُر"، ويروى: "كما تََخوَّ  ويروى: "تََخوَّ



 حيف

لُه(. َن أن  يِحي َف هللاُ عليهم وَرُسو   الحيف: الجور والظلم، قال هللا تعالى: )أم  يَخافُو 
 د: بلد أحيف: لم يصبها المطر، وأرض حيفاء.وقال أبن عبا

 والحيف: حد الحجر، وجمعه: حيوف. والهام الذكر أيضاً.
 والحائف من الجبل: بمنزلة حافته، وجمعه: حيف.
 وقال الليث: جمع الحائف الجائر: حافة وحيف.

يدة، سميت حيفة والحيفة: خشبة على مثال نصف قصبة في ظهرها فرضة يبرى بها السهام والقسي؛ وهي الطر
 ألنها تحيف ما يزيد فيتنقصه.

ً -وحيفة الشيء   .-مثال فيقة وفيق-: ناحيته، والجمع: حيف -أيضا

وقال أبو عمرو: يقال للخرقة التي يرقع بها ذيل القميص القدام: كيفة؛ وللتي يرقع بها الخلف: حيفة. ويمكن أن تكون الحيفة 
 واوية انقلبت الواو ياًء لكسرة ما قبلها.

وذو الحياف: ماء على يسار طريق الحاج من البصرة، ويقال بالجيم، وبالحاء أصح، قال عدي بن زيد بن مالك لن عدي بن 
 الرقاع: 

َم نـاِزل   إلى رُ  وما  ذي الِحيَاِف ما ِبِه اليَو    ُحلَّ ُمذ  َسب ت  َطِويءل  ُمَهّجِ

 وتحيفت الشيء: تنقصته من حيفه أي من نواحيه.
 دل على الميل.والتركيب ي

 خترف

 ابن دريد: خترفت الشيء: إذا ضربته فقطعته، يقال: خترفة بالسيف: إذا قطع أعضاءه.
 : السذاب فيما زعموا، لغة يمانية.-بالضم-أبن دريد: الختف 

: السذاب؛ وهو الفيجل -بضم الخاء وسكون الفاء-وقال األزهري في تركيب خ ف ت: ثعلب عن أبن األعرابي: الخفت 
 فيجن. ولم يذكره الدينوري في كتاب النبات.وال

 خجف

األزهري: قال الليث: الخجف والخجيف: لغتان في الجحف والجخيف؛ وهما الخفة والطيش مع البر، يقال: ال يدع فالن 
 خجيفته.

 والخجيفة: المرأة القضيفة، وهن الخجاف. ورجل خجيف: قضيف.
، ولم يذكر الليث في -الجيم قبل الخاء-ري عن الليث هو في تركيب ج خ ف قال الصغاني مؤلف هذا الكتاب: الذي ذكره األزه

 هذا التركيب شيئاً، وال ذكر اللغتين.

 خدف

 أبن دريد: الخدف: سرعة المشي وتقارب الخطو.
 وقال أبن األعرابي: خدفت الشيء وخذفته: أي قطعته، ويقال: خدفت له خدفة من المال: أي قطعت له قطعة منه.

 عمرو: يقال لخرق القميص قبل أن تؤلف: الكسف والخدف، واحدتهما: كسفة وخدفة. وقال أبو
 وقال غيره: كنا في خدفة من الناس: أي جماعة.

 وخدفة من الليل: ساعة منه.
 قال: والخدف: سكان السفينة.

 وقال غيره: خدفت السماء بالثلج: رمت به.
 وفالن يخدف في الخصب خدفاً: إذا تنعم وتوسع.

 ف: أي اختلس.واختد
 وقال أبن األعرابي: اختدف الشيء: أي اختطفه.

 وقال غيره: أختدف الثوب: قطعه.
والتركيب يدل على السرعة.خذرف: الخذروف: شيء يدوره الصبي بخيط في يديه فيسمع له دوي، قال أمرؤ القيس يصف 

 فرساً 



هُ  َدِرير   ِف الَوِلي ِد أَمرَّ ُرو  ـلِ  بََخي ط  َكفَّي ِه  تَتَابُعُ   كحُخذ   ُمَوصَّ

 وقال عمير بن الجعد بن القهد: 

تُـهُ  وإذا فِ  َرُجالً   أرى شخصاً أماي ِخل  ُرو    فَِملُت َكَمي لَِة الُخذ 

وقال الليث: الخذروف: عويد أو قصبة مشقوقة يفرض في وسطه ثم يشد بخيط؛ فإذا مد دار وسمعت له حفيفاً؛ يلعب به 
 يوصف الفرس لخفته وسرعته.الصبيان، ويسمى الخرارة، وبه 

 قال: والخذروف: السريع في جريه.
 ويقال: تركت السيوف رأسه خذاريف: أي قطعاً كل قطعة مثل الخذروف.

 وقال أبن عباد: يقال للقطيع من اإلبل المنقطع منها: خذروف.
 قال: والبرق الالمع في السحاب المنقطع منه: خذروف.

 مل شبيهاً بالسكر يلعب به الصبيان.وقال غيره: الخذروف: طين يعجن ويع
 وكل شيء منتشر من شيء فهو خذروف، قال ذو الرمة: 

َو حتّى كأنَّه َسعى َن الَمر  تََضخ    من قَي ِض النَّعاِم التََّرائكِ  َخذاِري فُ   وار 

 وقال أبن عباد: الخذاريف من الهودج: سقائف يربع بها الهودج.
ذا أحس بالصصيف يبس، الواحدة خذارفة. وقال األصمعي: الخذراف: ضرب من وقال الليث: الخذارف: نبات ربعي إ

 الحمض.
 والخذرفة: اإلسراع، يقال: خذرفت األتان: أي أسرعت ورمت بقوائمها، قال ذو الرمة: 

َن ِمث لَهُ  إذا َرفَت  باألكاِرعِ  وإن    واَضَخ التَّق ري َب واَضخ 
  َسحَّ َسّحاً َخذ 

 عدو كأنهما يتباريان كما يتواضخ الساقيان.المواضخة: أن تعدو وي
 وقال بعضهم: الخذرفة: أن ترمي اإلبل بأخفافها من الحصى إذا أسرعت.

 وخذرفة بالسيف: إذا قطع اإلناء: مألته.
 وقال بعضهم: الخذرفة: التحديد، قال تميم بن أبي بن مقبل يصف بقرة: 

َ   تُذ ري َرفَةَ عُ   الُخَزامى بأظ الف  ُمَخذ  لُ  إذا َوقَّع نَ  ُهنَّ ُوقُو  ـِلـي   تَـح 

 خذف

الليث: الخذف: رميك بحصاة أو نواة أو نحوهما تأخذه بين سبابتيك تخذف به؛ أو تجعل مخذفة من خشب ترمي بها. ونهى 
ين. عن الخذف وقال: أنه ال يصاد به الصيد وال ينكى به العدو ولكنه يكسر السن ويفقأ الع -رسول هللا ?صلى هللا عليه وسلم

يصف  -وقال أبو عبيدة: إنه ال بن فسوة واسمه عتيبة بن مرداس، وهو موجود في شعر أمرئ القيس-قال امرؤ القيس 
 ناقته: 

َسَرا إذا  الَحصى من َخل ِفها وأَمامها كأنَّ  لُها َخذُف أع    نََجلت ه ِرج 

ً -والِمخذفة   : المقالع.-أيضا
ً -والمخذفة   : األست.-أيضا

 : عرى المقرن تقرن به الكنانة إلى الجعبة.-وجمعه مخاذف-المخذف وقال أبن عباد: 
 وقال الليث: الخذوف: توصف به الدواب السريعة الخذفان وهو ضرب من سير اإلبل.

 وقال األصمعي: أتان خذوف: وهي التي تدنو سرتها من األرض من السمن، والجمع: خذف، قال الراعي: 

رُ  فَّت  فَخَ   بالِعراِك َحَواليَّهـا نَفى   له ُخذُف ُضمَّ

 وقيل: الخذوف: األتان التي من سرعتها ترمي الحصى، قال النابغة الذبياني: 

ف   أنَّ  َل ُشدَّ به َخـُذو  ح  نُ  من  الرَّ ناِت هاِديَة  َعنُو    الَجو 

 والتركيب يدل على الرمي.
التي ال يستطاع أن يمشي فيها، إنما هي  خرشف: الخرشفة والكرشفة والخرساف والكرشاف: األرض الغليظة من الكذان؛

 كاألضراس.
وقال الزهري: بالبيضاء من بالد جذيمة على سف الخط بلد يقال له: خرشاف؛ في رمال وعثة تحتها أحساء عذبة الماء؛ عليها 

 نخيل بعل عروقه راسخة في تلك األحساء.



 وقال أبن دريد: يقال سمعت خرشفة القوم: أي حركتهم.
 الخرشفة والخرشفة: اختالط الكالم.وقال غيره: 

 خرف

 : إذا جنيتها.-بالفتح-خرفاً ومخرفاً  -بالضم-خرفت الثمار أخرفها 
 وقال شمر: خرفت فالناً أخرفه: إذا لقطت له التمر.

ئد : عا-صلى هللا عليه وسلم-قال: والمخرفة: سكة بين صفين من نخل يخترف المخترف من أيهما شاء، وعليها فسر قول النبي 
 حتى يرجع. -ويروى: مخارف الجنة-المريض على مخرفة الجنة 

: وهو جنى النخل، وأنما سمي مخرفاً ألنه يخترف منه: أي يجتنى، -واحدهما مخرف-وقال أبو عبيد: قال األصمعي: المخارف 
ال: إن لي مخرفاً وغني قد جعلته حين نزلت: )َمن  ذا الذي يُق ِرُض هللاَ قَرضاً َحَسناً( ق -رضي هلل عنه-ومنه حديث أبي طلحة 

: تركتم -رضي هللا عنه-: اجعله في فقراء قومك. قال: قال األصمعي: وأما قول عمر -صلى هللا عليه وسلم-صدقة، فقال النبي 
 على مثل مخرفة النعم فاتبعوا وال ترتدعوا؛ فليس من هذا في شيء، أنما أراد بالمخرفة الطريق، أي تركتم على منهاج ال حب

: انه لما أعطاه رسول هللا ?صلى -كالجادة التي كدتها النعم بأخفافها حتى وضحت واستبانت. وعن أبي قتادة ?رضي هللا عنه
سلب القتيل قال: فبعته فابتعت به مخرفاً؛ فهو أول مال تأثلته في اإلسالم. ومن المخرف والمخرفة للطريق فول  -هللا عليه وسلم

 أبي كبير الهذلي: 

تُ  َرهُ  هفأَجز  سـُب أثـ  ً   بأفَلَّ تَح  جا َرفِ  نَه    أبَاَن بذي فَِري غ  َمخ 

َرِف"   أي يجرف كل شيء. -بكسر الميم وبالجيم-ويروى: "أجزته" يعني هذا المرثي، يعني: أجزته ومعك سيف، ويروى: "ِمج 
 : زبيل صغير يخترف فيه من أطايب الرطب.-بكسر الميم-والمخرف 

 ذها الرجل ليخرفها: أي يلقط رطبها.والخروفة: النخلة يأخ
وقال الليث: الخروف: الحمل الذكر من أوالد الضأن، وأقل العدد أخرفة، والجميع: الخرفان، وأنما اشتقاقه من أنه يخرف من 

 هاهنا وهاهنا أي يرتع.
ول، وأنشد لرجل من وقال أبن السكيت: إذا نتجت الفرس يقال لولدها: مهر وخروف؛ فال يزال كذلك حتى يحول عليه الح

 بلحارث بن كعب: 

تَنَّة   فِ  وُمس  تِناِن الَخُرو  َودِ  قََطَع الَحب لَ  قد  كاس   بالِمر 

 يعني طعنة فار دمها باستنان.
وخارف: أبو قبيلة من همدان، وأسم خارف: مالك بن عبد هللا بن كثير، وفي الحديث: من مخالف خارف ويام، وقد كتب 

 د ف ء.الحديث بتمامه في تركب 
ً -والخارف  أنه قال: أي الشجرة أبعد  -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنه-: حافظ النخل، ومنه ما روى أنس -أيضا

 من الخارف؟ قالوا: فرعها، قال: فكذلك الصف األول.
بتمامه في تركيب ص م  : المخترف والمجتنى، وفي الحديث: خرفة الصائم وتحفة البير، وقد كتب الحديث-بالضم-والخرفة  

 ت. وقيل: الخرفة: ما يجتني. وقال أبو زيد: الخرائف: النخل الالتي تخرص.
والخريف: أحد فصول السنة؛ الذي يخترف فيه الثمار. وقال الليث: الخريف ثالثة أشهر بين آخر القيظ وأول الشتاء. وقال 

 وذلك على غير قياس، قال العجاج:  ،-بالفتح-وخرفي  -غيره: النسبة إلى الخريف: خرفي ?بالتحريك

ِفـيُّ  َجرَّ  ِدفاتُ   السََّحاُب فوقَهُ الَخر  ي ِفيُّ  وُمر  ِن والصَّ   الُمز 

، ولم -الالم مشددة وربما خففت-وقال الدينوري: الخرفي معرب، وأصله فارسي؛ من القطاني وهو الحب الذي يسمى الجلبان 
 ارسية: الخلر والخربى.أسمعها من الفصحاء إال مشددة، وأسمه بالف

ً -والخريف   .-على ما لم يسم فاعله-: المطر في ذلك الوقت، وقد خرفنا: أي أصابنا مطر الخريف، وخرفت األرض -أيضا
 والخريف: الرطب المجني؛ فعيل بمعنى مفعول.

 وقال أبو عمرو: الخريف: الساقية.
: من صام -رضي هللا عنه-الذي رواه عنه أبو سعدي الخدري  -مصلى هللا عليه وسل-والخريف: السنة والعام، ومنه قول النبي 

 يوماً في سبيل هللا بعد هللا وجهه عن النار سبعين خريفاً.
حتى ينتهي إلى الكدية ثم يحشى رمالً وتوضع  -وهي مجرى السيل الذي فيه الحصى-والخريفة: أن يحفر للنخلة في البطحاء 

 فيه النخلة.
 استهوته الجن فكان يحدث بما رأى؛ فكذبوه وقالوا: حديث خرافة. وخرافة: أسم رجل من عذرة

وقال الليث: الخرافة: حديث مستملح كذب. وقال غيره: خرافة معرفة ال تدخله األلف والالم إال أن تريد به الخرافات 
 الموضوعة من حديث الليل.

صلى هللا -قالت: قال رسول هللا  -رضي هللا عنها-ة في غريب الحديث من تألفيه: أن عائش -رحمه هللا-وروى إبراهيم الحربي 



صلى هللا عليه -: حدثيني، قلت: ما أحدثك؟ حديث خرافة، قال: أما إنه قد كان. قال الحربي: والحديث عن النبي -عليه وسلم
 يدل على أنه أسم رجل استهوته الجن ثم رجع؛ فكان يحدث بأعاجيب رآها فيهم. -وسلم

ً -والخرفة   رفة.: الخ-أيضا
قال: قلت: يا رسول هللا قد علمت ما يكفينا من الظهر؛ ذود  -رضي هللا عنه-في حديث الجارود العبدي  -بضمتين-والخرف 

 نأتي عليهن في خرف فنستمع من ظهورهن، قال: ضالة المسلم حرق النار. يريد: في وقت خروجهم إلى الخريف.
 .-كالحصاد والحصاد-ف وقال الكسائي: وقت اختراف الثمار: الخراف والخرا

: العالم ال يخرف، وقال أبو  -بالكسر-: فساد العقل، وقد خرف -بالتحريك-والرف  يخرف فهو خرف، وقال عبد هللا بن طاوس 
 النجم: 

تَلشف   تَُخطُّ   من ِعن د ِزيَاد  كالَخـِرف   أتَي تُ  ّ ُمخ  الَي بَِخط   ِرج 

تُبَانِ      في الطَّريِق الَم أِلف   وتَك 

 واه بعضهم: "تكتبان" بالكسرات؛ وهي لغة لبعضهم. وقال آخر.ور

َهالُ  َعها ِمج  ذائهِ  كما  َرأ ِد الضُّحى حتّى يَُوّرِ عُ عن تَه   الَخِرفـا تَُوّرِ

 وخرف الرجل: إذا أولع بأكل الخرفة.
 وقال أبو عمرو: الخرف: الشيص من التمر.

 وأخرفه الدهر: أي أفسده.
 : أي جعلتها له خرفة يخترفها.وقال الليث: أخرفته نخلة

 وأخرف النخل: أي حان له أن يخرف، كقولك: أحصد الزرع.
 وأخرفت الشاة: ولدت في الخريف، قال: 

د   يَل قى الءُ   األَماَن على ِحيَاِض ُمَحمَّ ِرفَة  وِذئ ب   ثَو  لَـسُ  ُمخ   أط 

ابل قيل: قد أخرفت، فهي مخرف. وقال شمر: ال أعرف وقال األموي: إذا كان نتاج الناقة ف مثل الوقت الذي حملت فيه من ق
 "أخرفت? بهذا المعنى إال من الخريف تحمل الناقة فيه وتضع فيه.

 وأخرف القوم: دخلوا في الخريف.
 وقال أبن عباد: أخرفت الذرة: طالت جداً.

 قال: وخرفته أخاريف.
 وقال غيره: خرفني: أي نسبني إلى الخرف.

 وهو المحدود المحروم.ورجل مخارف: أي محارف؛ 
 وخارفته: عاملته؛ من الخريف.

 واخترفت الثمار: اجتنيتها.
 والتركيب يدل على اجتناء الشيء وعلى الطريق، وقد شذ عن هذا التركيب الخرف؛ فساد اعقل.

 خرنف

 : أي غزيرة، قال مزرد: -بالكسر-ناقة خرنف 

نَ  ُكـم تَُمشُّو  َواِق بُّداً كـأنَـّ   ُمِرذّاُت الضُُّروعِ َخَرانِفُ  َرذَايا  باألس 

 وخرانف العضاه: ثمرها، الواحدة: خرنفة.
 وقال أبن عباد: الخرنوف: متاع المرأة.

 وقال العزيزي: الخرنف: القطن.
 والخرانف: الطويل.

 وفي النوادر: خرنفته بالسيف وكرنفته: أي ضربته بالسيف.

 خزرف

 في المجلس. أبن األعرابي: الخزرافة: الذي ال يحسن القعود
 وقال أبن السكيت: الخزرافة: الكثير الكالم الخفيف، وقيل: هو الرخو، قال امرؤ القس: 



تُ  دِ  فَلَس  رافَة  في القُعُو  تُ   بِِخز  ـَدبـا بَِطيّاَخة   ولس   أخ 

 الطياخة: الذي يقع في ألمر القبيح والسؤة؛ من قولهم: ال يزال يقع فالن في طيخة.
 خزرف في مشيه: أي يخطر.وقال أبن عباد: مر ي

 خزف

 الليث: الخزف: الجر.
 وقال أبن دريد: الخزف معروف؛ وهو ما عمل من طين وشوي بالنار حتى يكون فخاراً، وأنشد ثعلب: 

ً  بَني تُُم َذَهـبـا   َصِري فاً ولكن  أ نتُُم َخَزفُ  وال  ُغَدانَة ما إن  أن 

 وخزيفة: من األعالم.
 ؛ لغة يمانية، يقال: مر فالن يخزف خزفاً: إذا فعل ذلك.قال: والخزف: الخطر باليد

 خسف

خسف المكان يخسف خسوفاً: ذهب في األرض. وخسف اله به األرض خسفاً: أي غيبة فيها، ومنه قوله تعالى: )فََخَسف نا به 
َض(. وقرأ حفص ويعقوب وسهل قوله تعالى: )لََخَسَف بنا( الباقون: )لَُخِسَف بنا(.  وبداِره األر 

 وخسوف العين: ذهابها في الرأس.
وخسوف القمر: كسوفه، وقال ثعلب: كسفت الشمس وخسف القمر؛ هذا أجود الكالم، وقال أو حاتم في الفرق بين الخسوف 

 والكسوف: إذا ذهب بعضها فهو الكسوف؛ وإذا ذهب كلها فهو الخسوف.
 والخسف: النقصان، يقال: رضي فالن بالخسف: أي بالنقصية.

 ن الخسف: أي جائعاً، قال: وبات فال

ل  نُقَاُت به بِت نا ِف ال ِرس  لِ  حتّى  على الَخس  ح   فصالنا َجعَل نا ِحبَاَل الرَّ

 أي: ال قوت لنا حتى شددنا النوق بالحبال لتدر علينا فنتقوت لبنها.
 وخسف الركية: مخرج مائها، حكاه أبو زيد.

 والخاسف: المهزول.
 غالم الخفيف: خاسف وخاشف.وقال أبن األعرابي: يقال لل

 وشربنا على الخسف: أي شبنا على غير أكل.
 وهي لغة أهل الشحر. -بالفتح والضم-قال: والخسف: الحوز الذي يؤكل، وقال أبو عمرو: هو الخسف والخسف 

 : النقه من الرجال، الواحد: خاسف.-بضمتين-قال: والخسف 
 ودع األمر بخسف: أي دعه كما هو.

 ين بالس وحلب، وقال أبن دريد: خساف مفازة بين الحجاز والشام.وخساف: برية ب
 وخسف: إذا خرج من المرض.

 وقال أبن عباد: يقال رايته خاسفاً: أي متغير اللون.
 وقال الليث: الخسف من السحاب: ما نشأ من قبل المغرب األقصى عن يمين القبلة.

 قال: والخسف: أن يحملك اإلنسان ما تكره، قال جثامة: 

ِهُل المحِفال من  التي راَمـَهـا ُخـطَّة   وتلك تَج  ِم تَس    الَخص 

رضي -: أي أواله ذال؛ ويقال: كلف المشقة والذل. ومنه حديث علي -أيضاً بالضم-ويقال: سامه الخسف وسامه خسفاً وخسفاً 
س الدابة على غير علف؛ ثم يستعار : من ترك الجهاد ألبسه هللا الذلة وسيم الخسف. قال القتبي: الخسف: أن تحب-هللا عنه

 فيوضع موضع التذليل.
سأله عن الشعراء فقال: امرؤ القيس سابقهم خسف لهم عين  -رض هللا عنهما-وفي حديث عمر: أن العباس بن عبد المطلب 

بماء كثير؛ الشعر فافتقر عن معان عور أصح بصر. أي أنبطها وأغرزها؛ من قولهم: خسف البئر إذا حفرها في حجارة فنبعت 
 فال ينقطع ماؤها كثرة، فهي خسيف ومخسوفة، قال: 

ُر لها ُحِلي فا أو    نُِزَحت  إن  لم تُكن  خِسي فا قد   يَُكِن البضح 

 وقال صخر الغي الهذلي: 

ل ِو ماًء َخِسي فا يَُجّشانِ   مـائح  ولـه نــاِزع   له   بالدَّ

 ألحمر: والجمع: أخسفه وخسف: قال أبو نواس يرثي خلفاً ا



 الُخـُسـف   من العَيَاِلي مِ  قَلَي ذَم    ال يُعَدُّ الِعل ُم إالّ ما َعرضف   َمن  

 والخسيف من السحاب: ما نشأ من قبل العين حامل ماء كثيراً؛ كالخسف، والعين: عن يمين القبلة.

  َخِسي ف  وخاِسف   وَعي ن  

 بال هاء: أي غائرة، وأنشد الفراء: 

فِ ُكّلِ ُمل قي ذَ  من  الَخِسي فِ  ِعن َد َعي نها يُلحُّ   قَن  َجُحو 

 وناقة خسيف: غزيرة سريعة القطع في الشتاء، وقد خسفت خسفاً.
 ويقال: وقعوا في أخاسيف من األرض: وهي اللَّينة.

والخيسفان: النخلة التي يقل حملها ويتغير بسرها. وقال أبو عمرو: الخيسفان: الردي من التمر ويقال: حفر فالن 
فأخسف: أي وجد بئره خسيفاً، ومنه حديث الحجاج: أأخسفت أم أوشلت وقد كتب الحديث بتمامه في تركيب ن و 

 ط.

 وأخسفت العين وانخسفت: أي عميت.
ال أن  َمنَّ هللاُ علينا  -رضي هللا عنه-وقرأ أبن مسعود  واألعمش وطلحة بن مصرف وأبن قطيب وأبان بن تغلب وطاوس: )لَو 

 ا( على ما لم يسم فاعله؛ كما يقال: انطلق بنا.الن ُخِسَف بن
 والتركيب يدل على غموض وغؤور.

 خشف

أنه قال: يا بالل: ما عملك فإني ال  -صلى هللا عليه وسلم-شمر: الخشفة والخشفة: الصوت والحركة، وفي حديث النبي 
خشفاً، وخشف الثلج وذلك في شدة  -الكسرب-أراني أدخل الجنة فأسمع الخشفة فأنظر إال رأيتك. يقال: خشف اإلنسان يخشف 

 البرد فتسمع له خشفة، قال القطامي: 

ـَمـاَء بِـَشـت ـَوة   إذا ُم السَّ   ِحي َن َهرَّ الَكل ُب والثَّل ُج خاِشفُ  على  َكبََّد النَّج 

كما أنشد سيبويه  إنما نصب "حين" ألنه جعل "على" فصالً في الكالم وأضافه إلى جملة؛ فتركت الجملة على إعرابها،
 لشاعر من همدان: 

ِرِهم   على َل الثَّعَاِلبِ  فضنَد الً   ِحي َن ألهى النّاَس ُجلُّ أُمو    ُزَري ُق الماَل نَد 

 وألنه أضيف إلى ما ال يضاف إلى مثله وهو الفعل؛ فلم يوفر حظه من اإلعراب.
 وخشفت رأسه بالحجر: أي فضخته.
 أفصح من الخفاش، ويقال: هو الخطاف. والخشاف: الخفاش؛ على القلب، وهو

 وطلق بن خشاف: من التابعين.
 وخشاف: غير منسوب، حدث عن أمه.

 : موضع، قال األعشى: -بالتخفيف-وخشاف 

ِن ُخَشـاف   َظب يَة     طف ل  بالَجّوِ َغي رش َربِي بِ  أُمُّ   من ِظبَاِء بَط 

 خشوفاً: ذهب في األرض. -بالضم-وخشف يخشف 
 : جريء على السرى. وقال الليث: دليل مخشف: يخشف باليل، وأنشد: -بكسر الميم-ورجل مخشف 

َطلي بها تَنَحَّ  ِب ال تَص  َشـفـا لها من القَبِي لي نِ  فانَّ   ُسعَاَر الَحر   ِمخ 

 ومصدره الخشفان: وهو الجوالن بالليل.
 ة وخشوف وأنشد: وقال أبو عمرز: الخشف من أقبل: التي تسير بالليل، الواحدة: خاشف وخاشف

َجَمات    يُبَاري َوِرشات  كالقَـطـا باتَ  َت السُّرى َعَجم    ُخشَّفاً تَح 

 والخاشف والمخشف: من صفات األسد. -بالفتح ولتشديد-والخشاف 
 قال أبو سهل الهروي: أما الخشاف فهو األسد الذي يقشر كل شيء يجده، وهو فعال من الخشف وهو القشر، قال: 

َهرُ َخشّ  أغ َضفُ    اف  َشتِي م  أز 

 وأما الخاشف: فهو األسد الذي يسرع عند افتراس الفريسة، والجمع: خواشف، قال ساعدة بن جؤية الهذلي: 



جاِل كأنَّهم   وَمش َربِ  ًء ِسبَاع  َخَواِشفُ  بِعَي قِاتِهِ   ثَغ ر  للّرِ   َهد 

 صوت، وقال غيره: خواشف: أي تسير بالليل.يقال: مر يخشف: أي يسرع، وقال أبن حبيب: "خواشف": سراع لمرهم 
 وأما المخشف: فهو الجريء الذي يركب الليل.

 وأم خشاف: الداهية.
-وزمل بن عمروبن العتر بن خشاف بن خديج بن واثلة بن حارثة بن هند بن حرام بن ضنة بن عبد كبير بن عذرة العذري 

 ، وكتب له كتاباً، وعقد له لواء.-صلى هللا عليه وسلم-: وفد على رسول هللا -رضي هللا عنه
 وفاطمة بنت خشاف: من التابعيات.

وقال األصمعي: إذا جرب البعير أجمع قيل: هو أجرب أخشف. وقال الليث: األخشف: الذي عمه الجرب فهو يمشي مشية 
 لفرزدق: الشنج، قال: وخشف يخشف خشفاً: إذا يبس جلده عليه من العر والجرب وفوق الجرب جلدة يابسة، قال ا

َشفُ  على  بـه َعـرُّ يَُخـاُف قِـَرافُــهُ  ِكالنـا ليُّ الَمَساِعرش أخ    النّاِس َمط 

 وقال أبن دريد: يسمي بعض أهل اليمن الخزف الخشف، وأحسبهم يخصون بذلك ما غلظ منه.
 والخشف: الذباب األخضر، والجمع: أخشاف.

 .-بالسين المهملة-والخشف: الذل، مثل الخسف 
 به وخفش به: إذا رمى به. وخشف

 ورجل خشوف: يخشف في األمور: أي يدخل فيها، والذي ال يهاب بالليل كالمخشف.
فهي األرض اللينة؛ وقد مرت في  -بالسين المهملة-وقال الفراء: األخاشف: العزاز الصلب من الرض، وأما األخاسف 

 موضعها، يقال: وقع في أخاشف من األرض.
لخشيف: الثلج الخشن، وكذلك الجمد الرخو، وليس للخشيف فعل، يقال: أصبح الماء خشيفاً، وأنشد وا -بالتحريك-والخشف 
 الليث: 

 وَشفّان  له َشـِفـي فُ  ثَل ج    إذا ما أن َحَدَر الَخِشـي فُ  أنتَ 

فُ  َجمُّ  فَُق غُرو      السََّحاِب ِمد 

 ويقال: إن الخشيف يبيس الزعفران.
 وسيف خشيف: أي ماض.

 : اليخدان؛ عن الليث، ومعناه: موضع الجمد.-بالفتح-ف والمخش
: ولد الظبي، واألنثى: خشفة. وقال األصمعي: أول ما يولد الظبي: طلى؛ ثم خشف. وظبية -بالكسر-وقال أبن دريد: الخشف  

 مخشف: لها خشف.
 وانخشف في الشيء: أي دخل فيه.

 ومخاشفة السهم: أن تصيب فتسمع له خشفة.
ذمته: إذا سارع إلى إخفارها. وكان سهم بن غالب من رؤوس الخوارج خرج بالبصرة عند الجسر؛ فآمنه  وخاشف فالن في

: لو كنت قتلته -رضي هللا عنه-: قد جعلت لهم ذمتك، فكتب إليه معاوية -عبد هللا بن عامر، فكتب إلى معاوية ?رضي هللا عنه
ه. أي سارعت إلى إخفارها، يقال: خاشف فالن في الشر، وخاشف كانت ذمة خاشفت فيها، فلما قدم زياد صلبه على باب دار

 اإلبل ليلته: إذا سارها، يريد: لم يكن في قتلك إياه إال أن يقال قد أخفر ذمته؛ يعني أن قتله كان الرأي.
 والتركيب يدل على الغموض والتستر وعلى الهشم والكسر.

 خصف

 الخصف: النعل ذاة الطراق، وكل طراق: خصفة.
صفاِن عليهما من َوَرِق الَجنَِّة( أي يلزقان بعضه ببعض ليسترا به وخصف ت النعل خصفاً: خرزتها، قال هللا تعال: )وَطِفقا يَخ 

-صلى هللا عليه وسلم-يمدح النبي  -رضي هللا عنه-عوراتهما ويطبقان على أبدانهما ورق ورقة. وقول العباس بن عبد المطلب 
 : 

ِلها ِطب َت في الظِّ  من َدع    الِل وفيقَب  تَو  َصفُ  ُمس   الَوَرقُ  َحي ُث تُخ 

من ورق الجنة، يعني مستودعه من الجنة، وقد ذكرت القصة في تركيب  -صلوات هللا عليهما-معناه: حيث خصف آدم وحواء 
 ص ل ب.

 والمخصف: اإلشفى، قال أبو كبير الذلي: 

داءَ   ان تََهي ُت إلى ِفراِش َعِزي َزة   حتّى ثَ  َسو  َصفِ َرو    ةُ أن ِفها كالِمخ 

." بَة   ويروي: "ان تََمي ُت إلى فراِش َغري 
وخصفت الناقة تخصف خصافاً: إذا ألقت ولدها وقد بلغ الشهر التاسع، فهي خصوف، وقيل: الخصوف هي التي تنتج بعد 



 الحول من مضربها بشهر؛ والجرور بشهرين.
 تمر، وجمعها: خصف وخصاف.: الجلة التي تعمل من الخوص لل-بالتحريك -والخصفة 

وقال الليث: الخصف: ثياب غالظ جداً. قال: وبلغنا أن تبعاً كسا البيت المسوح؛ فانتفض البيت ومزقه عن نفسه، ثم كساه 
الخصف فلم يقبله، ثم كساه األنطاع فقبلها، قال: وهو أول من كسا البيت. قال األزهري: هذا غلط، وليس الخصف من الثياب 

ا هي من الخوص ال غير، وهي سفائف تسف من سعف النخل فيسوى منها شقق تلبس بيوت العراب، وربما في شيء، أنم
 سويت جالالً للتمر.
أنه كان يصلي؛ فأقبل رجل في بصره سوء؛ فمر ببئر عليها خصفة؛ فوقع فيها،  -صلى هللا عليه وسلم-وفي حديث النبي 

من ضحك أن يعيد الوضوء  -صلى هللا عليه وسلم-م، فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسل-فضحك بعض من كان خلف النبي 
 والصالة.
ً -وخصفة   : أبو حي من العرب، وهو خصفة بن قيس عيالن.-أيضا
 : موضع.-مثال بشكى-وخصفى 

 واألخصف: األبيض الخاصرتين من الخيل والغنم؛ وهو الذي ارتفع البلق من بطنه إلى جنبيه.
 د فيه سواد وبياض، قال العجاج: واألخصف: لون كلون الرما

لُه تَـَكـشَّـفـا حتّى َصفا من  إذا ما لَي    الصَّبَاحِ عن بَري م  أخ 

 وأخصف: موضع.
 وحبل أخصف وظليم أخصف: فيهما سواد وبياض.

أردفت، ولو وكتيبة خصيف: أي ذاة لونين لون الحديد وغيره، ولم تدخلها الهاء ألنها مفعولة، أي خصفت من ورائها بخيل؛ أي 
 كانت للون الحديد لقالوا خصيفة؛ ألنها بمعنى فاعلة.

ً -والخصيف   : النعل المخصوفة.-أيضا
 والخصيف: الرماد، قال الطرماح: 

خِ أت اَمت  ُزنُُده   نِ   لدى َمنَاتِج ِظئ َري   وَخِصيف     من الَمر 

 فهو العوبثاي، قال: والخصيف: اللبن الحليب يصب عليه الرائب، فغن جعل فيه التمر والسمن 

بَثَانيُّ سـاءنـا إذا نَاهُ   ما الَخِصي ُف العَو  َهدا تََرك  نا السَِّدي َف الُمَسر  تَر    واخ 

 الذي يخصف النعال. -بالفتح والتشديد-والخصاف 
ً -والخصاف   : الكذاب.-أيضا
حليمة فأبلى بالء حسناً، : فرس أنثى كانت لمالك بن عمرو الغساني؛ وكان فيمن شهد يوم -مثال قطام-وخصاف 

وجاءت حليمة تطيب رجال أبيها من مركن ، فلما دنت من هذا قبلها، فشكت ذلك إلى أبيها فقال: هو أرجى رجل 
 عندي فدعيه فإما أن يقتل وإما أن يبلي بالء حسناً. ويسمى فارس خصاف.

 ويقال: أجرأ من فارس خصاف.

ً : حصان كان لسمير -بالكسر؛ مثال لحاف-وخصاف  -: فارس خصاف، ويقال فيه -بن ربيعة الباهلي، وكان يقال له ?أيضا
 ً  : أجرأ من فارس خصاف.-أيضا

ً -وخصاف  : حصان كان لحمل بن زيد بن عوف بن عامر بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن -أيضا
بين يديه لجرأته، فسمي خاصي خصاف، وقيل في وائل. كان معه هذا الفرس؛ فطلبه المنذر بن امرئ القيس ليفتحله؛ فخصاه 

 المثل: أجرأ من خاصي خصاف.
 ً  : ذاة لونين فيها سواد وبياض.-وسماء مخصوفة: ملساء خلقاء. ومخصوفة ?أيضا

 : الخرزة.-بالضم-والخصفة 
 غير.وقال الليث: أخصف: أي أسرع، قال: وهو بالحاء جائز أيضاً. قال األزهري: الصواب بالحاء المهملة ال 

ِصفاِن(.  وأخصف الورق عليه: مثل خصفه، ومنه قراءة ابن بريدة والزهري في إحدى الروايتين عنه: )وَطِفقا يُخ 
 وقال غيره: المخصف: السيئ الخلق، وتخصيفه: اجتهاده في التكلف لما ليس عنده.

 وخصفه الشيب: إذا استوى هو والسواد.
فاِن عليهما(.وقرأ الحسن البصري والزهري وأبن هرمز وعبد   هللا بن بريدة وعبد هللا بن يزيد: )يَُخّصِ

وقال الليث: االختصاف: أن يأخذ العريان على عورته ورقاً عرضاً أو شيئاً نحو ذلك، يقال: اختصف بكذا، وقرأ الحسن 
فاِن عليهما( بكسر الخاء والصاد وتشديدها؛  على معنى يختصفان، ثم البصري والزهري والعرج وعبيد بن عمير: )وَطِفقا يَِخّصِ

، وقرأ األعرج وأبو عمرو: -تدغم التاء في الصاد وتحرك الخاء بحركة الصاد. وروي عن الحسن أيضاً: يخصفان ?بفتح الخاء
 .-بسكون الخاء وكسر الصاد المشددة-يخصفان 

 والتركيب يدل على اجتماع الشيء إلى الشيء، وقد شذ عن هذا التركيب خصفت الناقة.



 خصلف

 عباد: نخيل مخصلف، وخصلفته: خفة حمله. قال الصغاني مؤلف هذا الكتاب: الصواب فيما ذكر بالضاد المعجمة. أبن

 خضف

 األصمعي: خضف بها: أي ردم، وأنشد: 

نا َخلَفاً َشرَّ الـَخـلَـف   إنّا ِل َخَضف   َعب داً   َوَجد    إذا ما ناَء بالِحم 

لَقَ  ِخُل البَّواُب إال َمن   ال  َعنّا بابَـهُ ثُـمَّ َحـلَـف   أغ   َعَرف   يُد 

." "، وروى أبو الهيثم: "إنَّ ُعبَي داً َخلَف  من الَخلَف   ويرورى: "بِئ َس الَخلَف 
 وقال أبن دريد: خضف البعير وغيره يخضف خضفاً وخضافاً: إذا ضرط، وقال لألمة: يا خضاف، وهي معدولة.

رب المشهورين، وله حديث، وخضاف: أسم فرسه. هكذا ذكر في هذا : أحد فرسان الع-مثال حذام-قال: وفارس خضاف 
التركيب، ولم يذكرها في الصاد المهملة، قال الصغاني مؤلف هذا الكتاب: هذا تصحيف، والصواب بالصاد المهملة كما ذكرت 

 ذلك في موضعه وذكرت الحديث. والخضوف والخيضف: الضروط.
البطيخ؛ وقيل: كباره. وقال الليث البطيخ أول ما يخرج يكون قعسراً صغيراً؛ ثم  : صغار-بالتحريك-وقال أبن فارس: الخضف 

 .-لغتان-يكون خضفاً أكبر من ذلك؛ ثم يكون قحاً، والحدج يجمعه، ثم يكون بطيخاص أو طبيخاً 
 وقال أبن عباد: األخضف: الحية.

 وقال العزيزي: خضف وفضخ: أي أكل.
 وقوله: 

تُهم تَأَصُل العََربُ  لها  ِضفـضة  أُمَّ وهي ُمخ   ناَزع    ُحَميّا بها يُس 

أم ليلى: هي الخمر، والمخضفة: الخاثرة، والعرب: وجع المعدة قال األزهري سميت مخضفة ألنها تزيل العقل فيضرط 
 شاربها وهو ال يعقل.

 خضرف

 الليث: الخضرفة: هرم العجوز وفضول جلدها.
 مة الكثيرة اللحم الكبير الثديين.وقال أبن السكيت: الخنضرف من النساء: الضخ

 خضلف

 الدينوري: زعم بعض الرواة أن الخضالف: جر المقل؛ وهو الدوم؛ قال أسامة الهذلي يصف ناقة: 

هُ  تُنِزُّ  لَي ها الـُمـِدرَّ كـأنَـّ ِرفَةِ   بِِرج  لُها بُِمش    الِخض الِف باد  ُوقُو 

 تنز: تدفع وتؤخر.
 مل النخيل، وانشد: وقال أبو عمرو: الخصلفة: خفة ح

ِلفِ  أثِي ث    ُزِجَرت  أل َوت  بَِضاف  َسبِي بُـهُ  إذا   كِقن َوانش النَِّخي ِل الُمَخض 

 قال األزهري: جعل قلة حمل النخيل خضلفة؛ ألنه شبه بالمقل في قلة حمله.

 خطرف

 أبن عباد: الخطريف: السريع.
 : يجعل خطوين خطوة من وساعته.والخطروف: السريع العنق، والجمل والوساع. وقال غيره

 وقال أبن دريد: خطرف الرجل في مشيته: إذا خطر.
 قال: وخطره بالسيف: إذا ضربه.

وقال الليث: الخنطرف: العجوز الفنية، وقد خطرف جلدها: أي استرخى، يقال بالطاء والضاد، والطاء أكثر وأحسن. وذكر ابن  
 عباد الخنظرف والمتخظرف بالظاء المعجمة.

 طرف: أسرع.وخ
 وخطرف الجمل وتخطرف: جعل خطوتين خطوة من وساعته.



 ورجل متخطرف: واسع الخلق رحب الذراع.
 وتخطرف: أسرع في المشي، قال العجاج يصف ثوراً.

 وغن تلقى غدراً تخطرفا 

 خطف

فَةَ(، و -بالكسر-الخطف: االستالب، وقد خطفه  مثال ضرب -خطف يخطف يخطفه، قال هللا تعالى: )إالّ َمن  َخِطَف الَخط 
ِطُف أب َصارهم( بكسر الطاء، وحكاها األخفش أيضاً،  -يضرب ُق يَخ  فيه لغة، ومنه قراءة أبي رجاء ويحيى بن وثاب: )يَكاُد البَر 

 وهي قليلة رديئة ال تكاد تعرف.
 يخطفه، قال الكميت: وخاطف ظله: طائر، قال أبن سلمة: هو طائر يقال له الرفراف إذا رأى ظله في الماء اقبل إليه ل

هِ  وَري طةِ    لهم منها ِخبَاًء ُمَمدَّدا َجعَل تُ   فِت يَان  كخاِطِف ظلِّ

 والخاطف: الذئب.
عن الخطفة؛ وهي المرة من الخطف، سمي بها العضو الذي يختطفه السبع أو يقتطعه  -صلى هللا عليه وسلم-ونهى رسول هللا 

على ساكنيها -حين قدم المدينة  -تة ال تحل. واصل هذا أنه ?صلى هللا عليه وسلماإلنسان من أعضاء البهيمة الحية، وهي مي
 رأى الناس يجبون أسنمة اإلبل واليات الغنم فيأكلونها. -السالم

 وبرق خاطف: لنور األبصار.
كليب بن  : لقب حذيفة جد جرير الشاعر، وهو جرير بن عطيه بن حذيفة بن بدر بن سلمة بن عوف بن-مثال جمزى-والخطفى 

 يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم بن مر، لقب بقوله: 

فَعنَ  َدفـا يَر  نَاقَ   باللَّي َل إذا ما أس  فا أع    ِجنّانس وهاماً ُرجَّ

 ً ِسي ِم َخَطفى وَعنَقا     باقي الرَّ

 وفي النقائظ: "َخْيَطفا" أي سريعاً. وقال الفرزدق: 

تَ  َهَوى ا اخ  تََطَف البازي الَخَشاَش الُمفَاِزع كما  َطف ُت ِدمـاَغـهُ الَخَطفى لَّمِ   اخ 

 الُمفازع: الفزع.
 وقال أبن عباد: الخاطوف: شبه المنجل يشد بحباله الصيد يختطف به الظبي.

 وجمل خطيف: أي سرييع المر كأنه يخطف في مشيه عنقه؛ أي يجذب، وتلك السرعة هي الخطفى والخيطفى.
صلى هللا عليه -: أن النبي -رضي هللا عنه-ر على اللبن ثم يطبخ فيلعق ويختطف بالمالعق، وفي حديث انس والخطيفة: دقيق يذ

: -رضي هللا عنه-وكان عندها شعير فجشته وجعلت له خطيفة، وفي حديث علي  -رضي هللا عنها-كان عند أم سليم  -وسلم
 خ ر ج. وصفحة فيها خطيفة وملبنة. وقد ذكر الحديث بتمامه في تركيب

 : طائر.-بالضم والتشديد-والخطاف 
ً -والخطاف   : حديدة حجناء تكون في جانبي البكرة فيها المحور، وكل حديدة حجناء: خطاف، قال النابغة الذبياني: -أيضا

نَة   َخَطاِطي فُ  ن  في ِحبَال  َمتِي   نَـَواِزعُ  بهـا أي د  إلـيكَ  تَُمدُّ   ُحج 

 أي َخطاِطيف أجر بها إليك.
 مخالب السباع: خطاطيفها، قال ابو زبيد حرملة بن المنذر الطائي: و

ـهِ  إذا ناً َخَطاِطي ُف َكـفِّ َمرا َرأى  َعِلقَت  ِقر  َوَد أح  نَي ِن أس  َت بالعَي    الَمو 

 وبعير مخطوف: وسم سمة الخطاف؛ أي وسم على هيئة خطاف البكرة.
 نع من بني شيبان، قال مطر بن شريك الشيباني: والخطاف: فرس كان لرجل يقال له ماعز؛ فر يوم الق

  إل َهاَب ِضَراِم الَحِري ق   يُل ِهبُ   يَعـُدو بـه سـاِبـح   أف لَتَنـا

مُ   ُخّطاف  على مـاِعـز   وَمرَّ  عِ  والقَو 
 وِسي ق   في عث يَِر نَق 

  : فرس عمير بن الحمام السلمي؛ قال فيه زياد بن هرير التغلبي:-بالفتح-والخطاف 

نا قُـو تََرك   بَي َن أث نَاِء الـفُـَراتِ  َصَداهُ   فاِرَس الَخّطاِف يَز 

م   تَولَّت     زاَف الُكَماةُ إلى الُكَماةِ  وقد  عنه َخي ُل بَني ُسـلَـي 

 ورجل أخطف الحشا: أي ضامره، وكذلك مخطوف الحشا، قال ساعدة أبن جؤية الهذلي يصف وعالً: 

ِف الصَّ  ُمَوكَّل   ِم يَن ُظـُرهـابُِشُدو  ُف الَحَشاَزِرم من  و  ُطو    الَمغَاِرِب َمخ 



 الشدوف: الشخوص، والصوم: شجر.
 هضبة. -مثال قطام-وخطاف 
ً -وخطاف   : أسم كلبة.-أيضا

 : أي يبرأ منه.-بالضم-وما من مرض إال وله خطف 
  وقال الليث: بعير مخطف البطن وحمار مخطف البطن: أي منطويه، قال ذو الرمة: 

ِن ال َحت هُ نَُحائُصهُ  أو َطُف البَط  تَـي هِ  بالقُنَّتَي نِ   ُمخ  مُ  ِكال ِلـي  ـُدو   َمـك 

 ورمى الرمية فأخطفها: أي أخطأها، قال القطامي: 

َن الطُّرفا وانقَضَّ  َطفـا أصاَب َصي َدهُ أو إذا  قد فاَت العُيُو   أخ 

فَةَ(  وقرأ الحسن البصري وقتادة واألعرج وابن جبير: )إالّ  َف الَخط  ، وفيه -بكسر الخاء وتشديد الطاء وخفضها-َمن  ِخّطِ
وجهان: أحدهما: أن يكونوا كسروا الخاء النكسار الطاء للمطابقة واتفاق الحركتين، والثاني: أن يريدوا اختطف؛ فيستثقل 

باألمر إذا قال: اخطف هذا يا رجل؛  اجتماع التاء والطاء مبينة ومدغمة؛ فتحذف التاء، ثم يكره االلتباس في قولهم: "اخطف"
فتحذف األلف ألنها ليست من نفس الكلمة؛ وتترك الكسرة التي كانت فيها في الخاء، ألنه ال يبتدأ بساكن ثم تتبع الطاء كسرة 

 الخاء.
 واختطف لي من حديثه شيئاً ثم سكت: وهو الرجل يأخذ في الحديث ثم يبدو له شيء فيقطع حديثه.

 طفه، قال امرؤ القيس يصف عقاباً.وتخطفه: أي اخت

  َجَحَرت  منها ثَعَاِلُب أو  رالِ  وقد  ِخّزاَن األُنَي ِعِم بالضُّحـى تََخطَّفُ 

 والتركيب يدل على استالب في خفة.

 خظرف

خظرف البعير في سيره: لغة في خذرف؛ إذا أسرع ووسع الخطو. وقال ابن عباد: جمل خظروف: يخظرف خطوه؛ أي يجعل 
 ن خطوة من وساعته.خطوتي

 والخنظرف: العجوز الفانية المتشنجة الجلد، ولشد ما خظفت.
 ورجل متخظرف: واسع الخلق رحب الذراع.

 خفف

: ال سبق غال في خف أو حافر أو نصل، أراد: في ذي خف. -صلى هللا عليه وسلم-الخف: واحد أخفاف البعير. وقول النبي 
 وأخفافها، وقد كتب الحديث بتمامه في تركيب ق ر ر. قال الراعي: وفي حديثه األخر: تستن عليه بقوائمها 

أت   لها ُرها حتّى إذا ما تَبَوَّ فَاِفها  أم  َجعا بأخ  أ َمض    َمأوًى تَبَوَّ

ً -والخف   : واحد الخفاف التي تلبس.-أيضا
 والخف من األرض: أغلظ من النعل.

 وإما قوله: 

ِملُ  ق  من الِخفَافِ  يَح  ً تََوادِ   في َسح  ي َن من يا  ِخـالفِ  ُسّوِ

 فأنه يريد به كنفاً اتخذ من ساق خف.
وقولهم: رجع بخفي حنين. قال أبو عبيد: اصله أن حنيناً كان إسكافاً من أهل الحيرة؛ فساومه أعرابي بخفين حتى أغضبه؛ 

خر في موضع آخر، فلما مر فأراد غيظ العرابي، فلما ارتحل األعرابي أخذ حنين أحد خفيه فطرحه في الطريق؛ ثم ألقى األ
األعرابي بأحدهما قال: ما أشبه هذا بخف حنين ولو كان معه األخر ألخذته؛ ومضى فلما انتهى إلى األخر ندم على تركه الول، 
وقد كمن له حنين، فلما مضى األعرابي في طلب األول عمد حنين إلى راحلته وما عليها فذهب بها، وأقبل األعرابي وليس معه 

فان، فقال له قومه: ماذا جئت به من سفرك؟ قال: جئتكم بخفي حنين، فذهبت مثالً. يضرب عند الياس من الحاجة إال خ
 والرجوع بالخيبة.

وقال ابن السكيت: حنين كان رجالً شديداً أدعى إلى أسد بن هاشم بن عبد مناف، فأتى عبد المطلب وعليه خفان أحمر أن فقال: 
، فقال عبد المطلب: ال وثياب أبي هاشم ما أعرف شمائل هاشم فيك فارجع، فرجع فقيل: رجع حنين يا عم أنا أبن أسد بن هاشم

 بخفيه.
 : الخفيف، قال امرؤ القيس: -بالكسر-والخف 



 الُمثَقَّلِ  بأث واِب العَنِي فِ  ويُل وي  الغاُلُم الِخفُّ عن َصَهواتِهِ  يَزلُّ 

 أي في جماعة قليلة.: خرج فالن في خف من أصحابه: -أيضاً -ويقال 
رضي هللا -؛ وهو خفاف بن عمير بن الحارث بن الشريد، وخفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري -وهي أمه-وخفاف بن ندبة 

 : لهما صحبة، وأبن ندبة له شعر، وهو أحد غربان العرب.-عنهم
 ورجل خفاف وخفيف: بمعنى، كطوال وطويل، قال أبو النجم: 

زَ    األحبُلِ َجعَل نا في َوِضي نِ  وقد لِ  ُخفَاف  قَل بُهُ  َجو   ُمثَـقَـّ

 أي: قلبه خفيف وبدنه ثقيل.
وخف الشيء يخف خفة: صار خفيفاً، ومنه قول عطاء بن أبى رباح: خفوا على األرض. قال أبو عبيد: وجهه عندي أنه يريد 

 جود.ذلك في السجود، يقول: ال ترسل نفسك على األرض إرساالً فيؤثر في جبهتك أثر الس
 وخفان: مأسدة قرب الكوفة، وأنشدوا: 

َراِف البَنَاِن ُضبَـاِرم   َشَرن بَثُ  ر    أط  بُلُ  َهص    له في ِغي ِل َخفّاَن أش 

 وأنشد الليث: 

نى بَخفّاَن نـاقَـتـي تَِحنُّ  تِها الُمتََرنِّمِ  وأي نَ   إلى الدَّه    الَهَوى من َصضو 

 والخفان: الكبريت.
نة: النعامة السريعة. وكذلك أبن عباد. قال الصغاني مؤلف هذا الكتاب: هذا تصحيف، والصواب بالحاء وقال الليث: الخفا 

 المهملة. وخفت األتن لعيرها: إذا أطاعته، قال الراعي: 

رُ  فََخفَّت    بالِعَراِك َحَواِليَّهـا نَفَى   له ُخذُف  ُضمَّ

 : الضبع.-مثال سفود-احت. وقال أبن عباد: خفوف : إذا ص-بالفتح-وقال أبن دريد: خفت الضبع تخف خفاً 
 وخف القوم: أي ارتحلوا مسرعين، قال الخطل: 

فِها وأزَعَجت ُهم    القطين فراحوا منك أو بكروا َخفَّ   ِغيَرُ  نَوًى في َصر 

" ست مرات. ِعلُن  فاِعالتُن  تَف   والخفيف: جنس من العروض مبني على "فاعالتُن  ُمس 
 ي كأنَّ صوتها يخرج من منخريها.وامرأة خفخافة: أ

 وقال المفضل: الخفوف: الطائر الذي يقال له الميساق؛ وهو الذي يصفق بجناحيه إذا طار.
 وضبعان خفاخف: كثير الصوت.

 وأخف الرجل: خفت حاله.
 وقال أبو زيد: أخف القوم: إذا كانت دوابهم خفافاً.

عقبة كؤوداً ال يقطعها إال المخفف. هو من قولهم: أخف الرجل إذا خفت حاله : إن بين أيدينا -رضي هللا عنه-وقول أبي الدرداء 
 ورقت، وكان قليل الثقل في سفره أو حضره.

وعن مالك بن دينار: أنه وقع الحريق في دار كان فيها فاشتغل الناس بنقل المتعة، وأخذ مالك عصاه وجرابه ووثب؛ فجاوز 
 الحريق وقال: فاز المخفون ورب الكعبة.

 ويقال: أقبل فالن مخفاً.
ً -وأخفه  : أزال حلمه وحمله على الخفة، ومنه قول عبد الملك بن مروان لبعض جلسائه: ال تغتابن عندي الرعية فانه ال -أيضا
 يخفني.

َمة (. فيف  من َربُِّكم وَرح   والتخفيف: ضد التثقيل، قال هللا تعالى: )ذلَك تَخ 
 وتخفف: لبس الخف.

: يا رسول هللا يزعم المنافقون انك استثقلني وتخففت مني. قالها حين استخلفه في أهله ولم يمض به -عنه رضي هللا-وقول علي 
 إلى غزوة تبوك، فقال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى: أي طلبت الخفة بتخليفك إياي وتركك استصحابي.

 ها عند الكل.وقال أبن دريد: الخفخفة: صوت الضبع. وقال غيره: خفخفة الكالب: أصوات
 وقال أبن األعرابي: خفخف: إذا حرك قميصه الجديد فسمعت له خفخفة أي صوت.

 واالستخفاف: ضد االستثقال.
َمه فأطاُعوه( تََخفَّ قَو  قِنون( أي ال يستفزنك وال يستجهلنك، ومثله قوله: )فاس  تَِخفَّنََّك الذين ال يُو  أي َحَملَهم  وقوله تعالى: )وال يَس 

 والجهل، يقال: استخفه عن رأيه: إذا حمله على الجهل وأزاله عما كان عليه من الصواب.على الخفة 
 -صلى هللا عليه وسلم-: أتيت النبي -رضي هللا عنه-واستخفه الطرب: إذا أزال حلمه وحمله على الخفة، ومنه قول أبن مسعود 

 فقلت: إني قتلت أبا جهل، فاستخفه الفرح وقال: أرنيه.
َم َظع نِكم( أي يخف عليكم حملها. وقوله تعالى: نَها يَو  تَِخفُّو   )تَس 

فقال: إذا  -وسأله حبيب بن أبي ثابت فقال: أني أخاف أن يؤثر السجود في جبهتي-والتخاف: ضد التثاقل، ومنه حديث مجاهد 



قول: فتجاف، سجدت فتخاف: أي ضع جبهتك على األرض وضعاً خفيفاً من غير اعتماد. قال أبو عبيد: وبعض الناس ي
 والمحفوظ عندي بالخاء.

 والتركيب يدل على شيء يخالف الثقل والرزانة.

 خلف

 خلف: نقيض قدام.
 : -رضي اله عنه-والخلف: القرن بعد القرن، يقال: هؤالء خلف سوء: لناس ال حقين بناس أكثر منهم، قال لبيد 

نافِـهـم   ذََهبَ  قِي تُ   الذيَن يُعَاُش في أك  ََ َربِ  في َخل ف   وَب   َكِجل ِد األج 

والخلف: القرن بعد القول، ومنه المثل: سكت ألفاً ونطق خلفاً. نصب "ألفا" على المصدر؛ أي سكت ألف سكتة ثم تكلم بخطأ. 
قال أبو يوسف: حدثني أبن األعرابي قال: أبو يوسف: حدثني أبن األعرابي قال: كان أعرابي مع قوم فحبق حبقة فتشور فأشار 

 ى أسته وقال: إنها خلف نطقت خلفاً.بإبهامه إل
ً -والخلف   :االستقاء، قال الحطيئة: -أيضا

ب   الِد القَطا راَث َخل ـفُـهـا ِلُزغ  ر  َحَواِصلُه   على  كأو  ِض ُحم    عاِجَزاِت النَّه 

فراء: الهاء يعني: راث مخلفها، فوضع المصدر موضعه، وقوله: "حواصله" قال الكسائي: أراد: حواصل ما ذكرنا، وقال ال
ِب" دون "العاِجَزاِت" التي فيها عالمة الجمع، ألن كل جمع يبنى على صورة الواحد ساغ فيه توهم الواحد،  غ  ترجع إلى "الزُّ

 كقوله: 

َواِصلُه   ِمث ل ََ   الِفراخِ نُتِفَت  َح

ء ترجع إلى النهض وهو موضع ألن الفراخ ليست فيه عالمة الجمع، وهو على صورة الواحد؛ كالكتاب والحجاب، ويقال: الها
 في كتف البعير، فاستعار للقطا.

ً -والخلف   : أقصر أضالع الجنب، والجمع: خلوف، قال طرفة أبن العبد يصف ناقته: -أيضا

فُهُ  وَطيُّ  ِرنَة    َمَحال  كالَحنِّيِ ُخلُو  ت  بَِدأي  ُمنَضَّدِ  وأج    لُزَّ

 ويقال: وراء بيتك خلف جيد: وهو المربد.
 اة خلفين وذاة خلف، والجميع: الخلوف، وكذلك المنقار الذي يقطع به الخشب ونحوه.وفأس ذ

 وقال أبن األعرابي: الخلف: الظهر بعينه.
 وقال أبن عباد: يقال: للخلق من الوطاب خلف.

 وقال الفرازي: بعير مخلوف قد شق عن ثيله من خلفه إذا حقب.
أبيه إذا قام مقامه، قال األخفش: الخلف والخلف سواء، منهم من يحرك : من قولهم: هو خلف صدق من -بالتحريك-والخلف 

ويسكن اآلخر؛ يريد بذلك  -بالتحريك-فيهما جميعاً، ومنهم من يسكن فيهما جميعاً إذا أضاف، ومنهم من يقول: خلف صدق 
 الفرق بينهما، قال: 

نا َخلَفاً من الـَخـلَـف   إنّا   ِل َخَضف  إذا ما ناَء بالِحم   َعب داً   َوَجد 

 وقد سبقت الروايات في تركيب خ ض ف.
 وقال الليث: ال يجوز أن تقول من األشرار خلف وال من األخيار خلف.

 تخلف خلفاً: إذا حملت. -بالكسر-وقال أبن عباد: خلفت الناقة 
 وبعير أخلف بين الخلف: إذا كان مائالً على شق، حكاه أبو عبيد.

ً -والخلف   هو األعسر، قال أبو كبير الهذلي: : مصدر الخلف و-أيضا

هُ  َزقَـب   ئ ُب ِظـلَـّ لَفِ  من  يََظـلُّ الـذِّ تِناَن الخ  ِرِدِه اس    ِضي ِق َمو 

 وقيل: الخلف: المخالف العسر الذي كأنه يمشي على أحد شقيه.
 وقيل: األخلف: األحول.

 وقال أبن عباد: األخلف: األحمق. والسيل. والحية الذكر.
 وخلفف: أي قليل العقل، والمرأة: خلفاء وخلففة.وإنه ألخلف 

 وأم خلفف: الداهية العظمى.
 : االسم من اإلخالف، وهو في المستقبل كالكذب في الماضي.-بالضم-والخلف 

 : من أتباع التابعين.-وخليف بن عقبة ?مصغراً 
 الخالف. : حلمة ضرع الناقة، ولها خلفان قادمان وخلفان ىخران، والجميع:-بالكسر-والخلف 
ً -والخلف   : المختلف، قال: -أيضا



  ِخل فاِن وساِقياُهما َدل وايِ 

 وقال أبو عبيد: الخلف: االسم من االستقاء. وقال الكسائي: يقال لكل شيئين اختلفا: هما خلفان وخلفتان.
 والخلف: اللجوج.

 والخلفة: االسم من االختالف؛ أي التردد.
تذهب وتجئ هذه. وقوله تعالى: )وهو الذي َجعََل اللَّي َل والنََّهاَر ِخلَّفَةً( أي يجيء هذا في أثر  : هن يمشين خلفه: أي-أيضاً -ويقال 

 هذا، وقال زهير بن أبي سلمى: 

ـفَةً  بها ِشي َن ِخـل  ثِمِ  واَطالؤها  الِعي ُن واآلرام يَم  َن من ُكّلِ َمج    يَن َهض 

 نصف ذكور ونصف إناث. : القوم خلفه وبنو فالن خلفة: أي-أيضاً -ويقال 
 ويقال: أخذته خلفة: إذا اختلف إلى المتوضأ.
 ويقال: من أين خلفتكم؟ أي من أين تسقون.

.  والخلفة: البقية، يقال: علينا خلفة من ثمار: أي بقية، وبقي في الحوض خلفة من ماء 
 والخلفة: ما يعلق خلف الراكب، قال: 

ِملِ  كما   ُعلَّقَت  ِخل فَةُ الَمح 

 خلفة: نبت ينبت بعد النبات الذي يتهشم، قال ذو الرمة يصف ثوراً: وال

َل حتّى َهزَّ ِخل فَـتَـه تَقَيَّظَ  م  حُ   الرَّ ِد ما في َعي ِشه َرتَبُ  تََروُّ   البَر 

 وقال الرعي: 

قَد  بِـَخـِمـي لَة   يُقَلِّبُ  حُ  َكَساها  َعي نَي فَر    نِصيُّ الِخل فَِة الُمتََرّوِ

 اً: وقال أيض

بُ  رى ِخل فَة  وَوِشي جُ  بَِجن بِ   َجن بَي  َمن ِعج  وَمِقي لُـهـا تَأوَّ   قََرو 

رى". ِم قََرو   ويروى: "حسبي منعج"، ويروى: "بَحز 
 وقال أبو زياد: الخلفة تنبت من غير مطر لكن ببرد آخر الليل. وقال أبو عبيد: الخلفة: ما نبت في الصيف.

 الثمر الكثير. وخلفة الشجر: ثمر يخرج بعد
 : المخاض؛ وهي الحوامل من النوق، الواحدة: خليفة، قال: -مثال كتف-والخلف 

غو الَخِلف   مالَكِ  ِغي َن وال تَر  َجري نَ   تَر    والَمِطيُّ ُمع تَِرف   وتَض 

 ورجل مخالف: كثير اإلخالف.

ً -والمخالف  ها اسم يعرف به: كمخالف أبين. ومخالف : ألهل اليمن، واحد المخاليف وهي كورها، ولكل مخالف من-أيضا
رداغ وثاب. -لحج. ومخالف السحول. ومخالف اليحصبين. ومخالف العود. ومخالف رعين. ومخالف جيشان. ومخالف

ومخالف مارب. ومخالف جبالن. ومخالف ذمار. ومخالف ألهان. ومخالف مقرأ. ومخالف حراز وهزون. ومخالف 
. ومخالف ذذي جرة وخوالن. ومخالف همدان. ومخالف جهران. ومخالف البون. حضور. ومخالف مادن. ومخالف أقيان

ومخالف صعدة. ومخالف وادعة. ومخالف خارف. ومخالف يام. ومخالف جنب. ومخالف سنحان. ومخالف زبيد. ومخالف 
الف قيضان. ومخالف بني شهاب. ومخالف نهد. ومخالف جعفي. ومخالف بيحان. ومخالف جعفر. ومخالف عنه. ومخ

 شبوة. ومخالف المعافر.
: من تحول من خالف إلى مخالف فعشره وصدقته إلى مخالفه األول إذا حال عليه الحول. -رضي هللا عنه-وفي حديث معاذ 

 أي يؤدي صدقته إلى عشيرته التي كان يؤدي إليها.
الخطاب بن نفيل: غني ال حسبك  ورجل خالفة: أي كثير الخالف. وفي حديث أبن عمرو بن نفيل لما خالف دين قومه قال له

 خالفة بني عدي؛ هل ترى أحداً يصنع من قومك ما تصنع، قال: 

جُ  يا   أيُّها الخاِلفةُ اللَُّجو 

؟ قال: ال، قال: -صلى هللا عليه وسلم-وقد جاءه إعرابي فقال: أأنت خليفة رسول هللا  -رضي اله عنه-وقيل في قول أبي بكر 
ة بعده. أراد تصغير شأن نفسه وتوضيعها، ولما كان سؤاله عن الصفة دون الذاة قال: فما أنت؛ ولم يقل فما أنت؟ قال: أنا الخالف

 فمن أنت.
ويقال: ما أدري أي خالفة هو: أي أّي الناس هو، غير مصروفة للتأنيث والتعريف، أال ترى أنك فسرتها بالناس، وهذا قول 

 وأي الخوالف هو. -خافية هو ?مصروفتينالفراء. وقال غيره: ما أدري أي خالفة هو وأي 



 وفالن خالفة أهل بيته وخالف أهل بيته أيضاً: إذا كان ال خير فيه وال هو نجيب.
 وقال أبن اليزيدي: يقال: إنما انتم في خوالف من األرض: أي في ارضين ال تنبت إال في آخر األرضين نباتاً.

 الذي يقعد بعدك. وقال في قوله تعالى: )َمَع الخالِفي ن( الخالف:
 وقال أبن عرفة في قوله تعالى: )َرُضوا بان  يُكونوا َمَع الَخواِلِف( أي مع النساء.

 أي الحمق. -بالفتح-والخالفة: الحمق، يقال: هو خالفة بين الخالفة 
 وقال ابن عباد: الخالفة: األمة الباقية بعد األمة السالفة.

 الخوالف. والخالفة: عمود من أعمدة البيت، والجمع:
: لو أطيق األذان مع الخليفى ألذنت. كأنه أراد بالخليفى كثرة جهده في -رضي هللا عنه-والخليفى: الخالفة. وفي حديث عمر 

 ضبط أمور الخالفة وتصريف أعنتها، فان هذا النوع من المصادر يدل على معنى الكثرة.
 لجبل أو وراء الوادي، قال صخر الغي الهذلي: والخليف: الطريق بين الجبلين، وقال السكري: الطريق وراء ا

بَـتـي فَلَّما ت  به ِقر  تُ   َجَزم  م  ِرقَةً أو َخِلي فا تَيِمَّ   أط 

 ومنه قولهم: ذيخ الخليف، كما يقال: ذئب غضاً، قال كثير يصف ناقته: 

ماَم إذا ما َونَـت   تَُوالي تِثَاثا َركائبُها  الّزِ تُتُثِث َن اجح    واح 

 فَعاثـا فري قَةَ لَي ل   أَصابَ   َككاِهِل ذي ِخ الَخِلي فِ  بِذف رى

 ويروى: "ذيخ الرفيض" وهو قطعة من الجبل.
ً -وخليفا الناقة: إبطاها، قال كثير   يصف ناقته:  -أيضا

ما بَع دَ  بُنى  َخِلي فَي  زورها ورحماهما كأنَّ   َصـي َدنِ  َمَكَوي ِن ثُلِّ

 هما، والصيدن: الثعلب.المكا: جحر الثعلب واألرنب ونحو
 وقال ابن عباد: ثوب خليف ومخلوف: إذا بلي وسطه فتخرج البالي منه ثم تلفقه.

 والخليف: المرأة إذا سدلت شعرها خلفها.
وأتينا بلبن ناقتك يوم خليفها: أي بعد انقطاع لبئها، أي الحلبة التي بعد ذهاب اللبأ. وقال أبن األعرابي: امرأة خليف: إذا كان 

ها بعد الوالدة بيوم أو يومين. وقال غيره: يقال للناقة العائذ: خليف. وقال عمرو: الخليف: اللبن اللبأ؟ والخليف: شعب، قال عهد
 عبد هللا بن جعفر العامري: 

  الملوِك على الَخِلي ف َغَزاال َوس طَ   قَتَلوا بـَجـاِر أِخـي هـم فضَكأنَّما

 وقال معقر بن أوس بن حمار البراقي: 

نُ  رِ  ونَح  َن بَنُو نَُمي    بنا أَماَمُهُم الَخِلي فُ  يَِسي لُ   األيَمنُو 

 والخليفة: السلطان األعظم، وقد يؤنث، وأنشد الفراء: 

كَ  ـرى أبُو    َخلي فَة  ذاَك الَكمالُ  وأن تَ   َولَـَدت ـهُ أُخ 

، وقالوا أيضاً: خلفاء، من أجل أنه ال -مة وكرائممثال كري-وزاد أبن عباد: الخليف. والجمع: الخالف، جاءوا به على األصل 
 يقع إال على مذكر وفيه الهاء، جمعوه على إسقاط الهاء فصار مثل ظريف وظرفاء، ألن فعلية بالهاء ال تجمع على فعالء.

 وخليفة: جبل مشرف على أجياد الكبير.
 : له صحبة.-رضي هللا عنه-وخليفة بن عدي بن عمرو األنصاري 

سى ألِخي ِه  -بالضم-ف فالن فالناً يخلفه ويقال: خل إذا كان خليفته. ويقال: خلفه في قومه خالفة، ومنه قوله عز وجل: )وقال ُمو 
مي(. لُف ني في قَو  َن اخ   هاُرو 

ً -وخلفته   : إذا جئت بعده.-أيضا
نفسي بيده لخلوف فم الصائم : والذي -صلى هللا عليه وسلم-وخلف فم الصائم خلوفاً: أي تغيرت رائحته، ومنه حديث النبي 

 عن القبلة للصائم فقال: ما أربك إلى خلوف فيها. -رضي هللا عنه-أطيب عند هللا من ريح المسك. وسئل علي 
 وخلف اللبن والطعام: إذا تغير طعمه أو رائحته.

 وقال أبن السكيت: خلف فالن: أي فسد.
 ي يرثي فروة أبن إياس بن قبيصة: وحي خلوف: أي غيب، قال أبو زبيد حرملة بن المنذر الطائ

بَحَ  فُ  ُمق َشِعّراً   البَيُت بَـي ُت آِل إياس   أص    والَحيُّ َحيُّ ُخلُو 

 أي لم يبق منهم أحد.
ً -والخلوف   : الحضور المتخلفون، وهو من األضداد.-أيضا

على أبي  -صلى هللا عليه وسلم-هللا  وخلف هللا عليك: أي كان خليفة والدك أو من فقدته عليك من أخ  أو عم. ولما صلى رسول



قال: اللهم أغفر ألبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا  -رضي هللا عنه-سلمة 
 رب العالمين وأفسح له في قبره ونور له فيه.

ل فََك إالّ قَِلي ال( وهي قراءة أبي جعفر ونافع وأبن كثير وأبي بكر، وجلست خلف فالن: أي بعده، قال هللا تعالى: )وإذاً ال يَل بَثُوَن خَ 
 والباقون: )ِخالفََك(، وقرأ رويس بالوجهين.

: معروف، وتشديدها لحن العوام. وقال الدينوري: زعموا أنه سمي خالفاً ألن الماء جاء به سبياً -بتخفيف الالم-وشجر الخالف 
، قال: وأخبرني أعرابي قال: نحن نسميه السوجر، وهو شجر عظام، وأصنافه كثيرة؛ فنبت مخالفاً ألصليه، وهو الصفصاف

 وكلها خوار، ولذلك قال األسود: 

َرةُ من َعلُ  ُرَواء    مـن ِخـالَف  يُرى لـه كأنَّكِ    وتَأ تِي ِه الُخؤو 

 وموضعه: المخلفة.
 وأما قوله: 

مل ق  من الخفَافِ  يَح  ً   في َسح  ي نَ  تََواِديا  ِخـالَفِ   منُسّوِ

 فإنما يريد أنها من أشجار مختلفة؛ ولم يرد أنها من الشجرة التي يقال لها الخالف، ألنها ال تكاد تكون بالبادية.
 وفرس به إشكال من خالف: إذا كان في يده اليمنى ورجله اليسرى بياض.

 وخلفته: أخذته من خلفه.
 وخلف: صعد الجبل.

 : مخالف ذو خلفة.-بطيخة مثال-وقال أبن عباد: رجل خليفة 
 : أي كثير الخالف.-مثال ربحلة-ورجل خلفناه وخلفنة 

 وقال غيره: يقال: في خلق فالن خلفنه: أي خالف، والنون زائدة.
 والمخلفة: الطريق، يقال: عليك المخلفة الوسطى.

 وقول عمرو بن هميل الهذلي: 

َدُم منَك ِعـّزاً  وإنّا ُن أق  تُ بُنِيَت  بِمَ  إذا  نَح  لَفَةَ البُيُو    خ 

ً -هي مخلفة منى حيث ينزل الناس، يقال: هذه مخلفة بني فالن: أي منزلهم. والمخلف: بمنى   حيث يمرون. -أيضا
وقال أبن األعرابي: يقال: أبيعك هذا العبد وابرأ إليك من خلفته: أي خالفه. وقال أبن بزرج: خلفه العبد: أن يكون أحمق 

 معتوهاً.
 فة: أي لطيب آخر الطعم.وأنه لطيب الخل
ً -: أي أحمق، والمرأة خلففة -مثال فعدد-ورجل خلفف   بغير هاء. -أيضا

 وخلف بيته يخلفه: إذا جعل له خالفة.
ِلُف الِمي عَاَد( وأخلفه  ً -واخلف الوعد: من الخلف، قال هللا تعالى: )أنََّك ال تُخ   : أي وجد موعده خلفاً، قال األعشى: -أيضا

داوقَـصَّ  أث وى لَهَ َموِعدا فََمضى  ـَر لَـيلَةً ِلـيَزوَّ   وأخلََف من قُتَي 

" أي مضت الليلة.  أي مضى وتركها، وبعضهم يرويه: "فََمَضت 
رضي -والمخلف من اإلبل: الذي جاز البازل، الذكر واألنثى فيه سواء، يقال: مخلف عام ومخلف عامين، قال النابغة الجعدي 

 يصف فرساً:  -هللا عنه

ةً تَـأُخـذُهُ  َرف ـنـافَعَ  َراض  ِرفَـل   فَقََرنّاهُ   ِهـزَّ  بَِرض 

لَفَ   الكاِهـل َجـل ـد  بـاِزل   أيِّدِ    الباِزَل عاماً أو بََزل   أخ 

الرضراض: الكثير اللحم. وكان أبو زيد يقول: الناقة ال تكون بازالً؛ ولكن إذا أتى عليها حول بعد البزول فهي بزول؛ إلى 
تدعى عند ذلك بازالً، والمخلفة من النوق: هي الراجع التي ظهر لهم أنها لقحت ثم لقحت ثم لم تكن كذلك، قال أن تنيب ف

 المرار بن منقذ: 

لَفَت  باِزلُـهـا بازل   تَلَب  منها فُُطر عاِقر    أو أخ    لم يُح 

 ن رجال أخلف السيف يوم بدر.وقال الفراء: أخلف يده: إذا أراد سيفه فأخلف يده إلى الكنانة. وفي الحديث: أ
يصلي فقمت عن يساره؛ فأخلفني عمر فجعلني  -رضي هللا عنه-وفي حديث عبد هللا بن عتبة: جئت في المهاجرة فوجدت عمر 

 عن يمينه؛ فجاء يرفأ فتأخرت فصليت خلفه. أي ردني إلى خلفه.
 وأخلف فوه: أي تغير؛ مثل خلف.

: إذا -صلى هللا عليه وسلم-رج بعد الورق األول في الصيف، ومنه الحديث النبي واخلف النبت: أخرج الخلفة؛ وهي ورق يخ
 أخلف كان لجيناً، وقد كتب الحديث بتمامه في تركيب ب ي ش.

 وأخلفت الثوب: لغة في خلفته إذا اصلحته، قال الكميت يصف صائداً: 



شي تَِتل   يَم  ِص ُمخ  لِ   بِِهنَّ َخِفيُّ الشَّخ  لََف أ كالنَّص  ً أخ  داما َمارَ  ه   يأط 

 أي أخلف موضع الخلقان خلقاناً.
 ويقال لمن ذهب له مال أو ولد أو شيء يستعاض: أخلف هللا عليك؛ أي رد هللا عليك مثل ما ذهب.

 وكان أهل الجاهلية يقولون: أخلفت النجوم: إذا أمحلت فلم يكن فيها مطر.
 خر.وأخلف فالن لنفسه: إذا كان قد ذهب له شيء فجعل مكانه آ

أنه أتي بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة فقال: من ترون نكسو هذه؟ فسكت القوم،  -صلى هللا عليه وسلم-وفي حديث النبي 
قال: ائتوني بأم خالد، فأتي بها تحمل، فأخذ الخميصة بيده فالبسها وقال: أبلي وأخلفي ?وفي رواية: ثم أبلي وأخلفي ثم أبلي 

ويروى: سنه، وهي كلمة حبشية، -أو أصفر فقال: يا أم خالد هذا سنا؛ يا أم خالد هذا سنا  ، وكان فيها علم أخضر-وأخلفي
 ومعناها: الحسن. وتقول العرب لمن لبس ثوباً جديداً: أبل وأخلف وأحمد الكاسي، وقال تميم بن أبي بن مقبل: 

ـلُـه ألَم   لُـُف نَـس   عليه َحقُّ َده ر  وباِطلُه   ويأتي  أنَّ الماَل يَخ 

ِلف   ِر الذي هو آِكلُه   وُكل هُ   وأت ِلف  إنَّما الماُل عاَرة   فأخ    َمَع الدَّه 

 يقول: استفد خلف ما أتلفت.
وقال األصمعي: أخلفت عن البعير: وذلك إذا أصاب حقبه ثيله فيحقب: أي يحتبس بوله؛ فتحول الحقب فتجعله مما يلي خسيي 

 لها منحيائها وال يبلغ الحقب الحياء.البعير، وال يقال ذلك في الناقة ألن بو
ً -وأخلف   : استقى.-أيضا

 وأخلف الطائر: خرج له ريش بعد ريشه األول.
 وأخلف الغالم: إذا راهق الحلم.

 وأخلفه الدواء: أي أضعفه.
 واإلخالف: أن يعيد الفحل على الناقة إذا لم تلقح.

َن(.وخلفوا أثقالهم تخليفاً: أي خلوه وراء ظهورهم، قال هللا   تعالى: )فَِرَح الُمَخلَّفُو 
 وخلف بناقته: أي صر منها خلفاً واحداً؛ عن يعقوب.

تَخلََف الذيَن من قَب لهم(. ِض كما اس  ِلفَنَّهم في األر  تَخ   وخلف فالناً واستخلف فالناً: جعله خليفته، قال هللا تعالى: )لَيَس 
ً -واستخلف   القطا: : استقى؛ مثل أخلف، قال ذو الرمة يصف -أيضا

ِلفـات   تَخ  فَة   وُمس  ةِ   مـن بـالد تَـنُـو  فَرَّ ِر الَحَواِصلِ  ِلُمص  داِق ُحم   األش 

نَ  ُت من مـاِء آِجـن   َصَدر  أر  طانِِه َغي ُر حائلِ  َصَرىً   بما أس    ليس من أع 

 ( أي مخالفة رسول هللا، ويقال: خلف رسول هللا.والخالف: المخالفة. وقوله تعالى: )فَرَح الُمَخلَّفُوَن ِبمق عَِدهم ِخالَف َرُسوِل هللاِ 
 وقولهم: هو يخالف إلى امرأة فالن: أي يأتيها إذا غاب عنها زوجها. ويروى قول أبي ذؤيب الهذلي: 

عَها إذا ُج لَس  ب ُر لم يَر    في بَي َت نُوب  َعَواِملِ  وخالَفَها  لََسعَت ه الدَّ

أي  -بالحاء المهملة-ترعى تسرح، وقال أبو عبيدة: خالفها إلى موضع آخر. وحالفها بالخاء المعجمة؛ أي جاء إلى عسلها وهي 
 الزمها.

 وتخلف: أي تأخر.
 واالختالف: خالف االتفاق.

: وذلك أن ييباصره حتى إذا غاب جاء فدخل -واالسم الخلفة بالكسر-وقال أبن دريد: قال أبو زيد: يقال: اختلف فالن صاحبه 
 عليه؛ فتلك الخلفة.

 واختلف الرجل في المشي: إذا كان به إسهال.
 وقال ابن عباد: اختلفت فالناً: كنت خليفته من بعده.

 والتركيب يدل على أن يجيء شيء يقوم مقامه؛ وعلى خالف قدام؛ وعلى التغير. 

 خنجف

 أبن عباد: الخنجف: الغزيرة من النوق.

 خندف

 وبطراً. أبن األعرابي: الخندوف: الذي يتبخر في مشيته كبراً 
وهو قمعة وأمهم خندف؛ وهي ليلى  -وعميراً -وهو طابخة  -وعامراً  -وهو مدركه-وقال ابن الكلبي: ولد اليأس بن مضر عمراً 

بنت حلوان بن عمران أبن الحاف بن قضاعة. وكان اليأس خرج في نجعة له فنفرت إبله من أرنب؛ فخرج إليها عمرو فأدركها 
فطبخه فسمي طابخة، وانقمع عمير في الخباء فسمي قمعة، وخرجت أمهم ليلى فقال لها  فسمى مدركة، وخرج عامر فتصيد



. وقال غير أبن الكلبي: قالت خندف لزوجها: ما زلت -قال: والخندفة: ضرب من المشي-اليأس: أين تخندفين؟ فسميت خندف 
 أخندف أثركم، فقال لها: خندف.

 لرجل مفاجاً ويقلب قدميه كانه يغرف بهما، وهو من التبختر.وقال أبو عمرو: الخندفة والنعثلة: أن يمشي ا
ومعه سيف وهو يقول:  -رضي هللا عنه-فنادى: يا لخندف، فخرج الزبير  -رضي هللا عنه-وظلم رجل أيام الزبير بن العوام 

فإنه  -?رضي هللا عنه خندف إليك أيها المخندف؛ وهللا لئن كنت مظلوماً ألنصرنك. قال األزهري: إن صح هذا من فعل الزبير
 عن التعزي بعزاء الجاهلية.وقال العباس بن عبد المطلب رضي هللا عنه:  -صلى هللا عليه وسلم-كان قبل نهي النبي 

تَوى بَي تُك الُمَهي ِمُن من حتّى ُطـقُ  َعل ـياءَ  ِخن ِدفَ   اح   الـنُـّ

 وقد ذكرت األبيات والقصة في تركيب ص ل ب.

 خنف

فقال: يا  -صلى هللا عليه وسلم-ف: جنس من الكتان أردأ ما يكون منه، ومنه الحديث: أن رجالً أتى النبي أبو عبيد: الخني
 رسول هللا تخرقت عنا الخنف وأحرق بطوننا التمر. الخنف: جمع الخنيف، قال: 

ًعو به الصَّدى َعال ِق يَد  نُ  قُلُب  ُعفّى الـِحـياِض  له  كالَخنِي ِف السَّح   أُُجـو 

 وى: "له قُلٌُب عادية وصحون". وقال أبو زبيد حرملة بن المنذر الطائي: وير

نَاِق َطي ِر ال وأباِري قُ  قَُهنَّ َخنِي فُ  ماءِ   ِشب هُ أع    قد ِجي َب فَو 

 وقال أبو عمرو: الخنيف: الطريق، والجمع: خنف، قال تميم بن أبي بن مقبل: 

داِتِه ُخنُفا يديأ  َكَمقَّدِ الَمع ـِن َوعَّـَسـهُ  والِحب     الَمَراِسي ل في َدو 

 دوداته: آثاره؛ جعلها مثل آثار مالعب الصبيان.
 وقال أبن عباد: حنيفا الناقة وخليفاها: إبطاها.

 قال: والخنيف: المرح والنشاط.
 وقال غيره: الخنيف: الناقة الغريزة.

فذلك الخناف، يقال: جمل خنوف وناقة خنوف، وقد خنف وقال األصمعي: إذا سار البعير أو الناقة فقلب خف يده إلى وحشيه 
يخنف خنافاً، والجمع: خنف. وقال أبو عمرو: الخنف: التي تخنف برؤوسها: أي تميلها إذا عدت، الواحد خانف وخنوف، قال 

 أبن مقبل أيضاً: 

تََملُوا كانَت  َحقَائبهـم حتّى   السَّلُوقي والَمل بُوءنَةَ الُخنُفا َطيَّ   إذا اح 

 والخناف: لين في األرساغ.
 وخنف البعير يخنف خنافاً: إذا لوى أنفه من الزمام، قال أبو وجزة: 

  عاِصفَةً َخَوانَِف في البُرى بالقَوءم  قُل ُت والعي ُس النَّجائُب تَغ تَـلـي قد

 ويروى: "تََواَهُق في البرى"، وهذه هي الرواية الصحيحة. وقال األعشى: 

َردا ِخنافاً لَيِّناً َغي رَ  يَداها  لَي ها النَِّفيَّ وأت بَعَت  بِِرج   وأذ َرت    أح 

 والخانف: الذي يشمخ بأنفه من الكبر.
 وقال أبن عباد: الخنوف: الغضب.

 وأبو مخنف لوط بن يحيى: رجل من نقلة السير.
، قال األخطل: -مثال صيقل-وخنيف   : واد 

  فُؤاَدَك أو كانَت  له َخباَل تاَمت    دَخي نََف من أُّمِ الَوِلي ِد وقـ بِبَط نِ 

 وقال حاجز بن عوف األزدي: 

َرَضتِ  ني وأع  ُد ُدو    عن شمالي والبَهشي مُ  وَخي نَفُ   الِجباُل السُّو 

 وقال الليث: تقول: صدر أخنف وظهر أخنف، وخنفه: انهضام أحد جانبيه.
 ل.وجمل مخناف: وهو الذي ال يلقح من ضرابه كالعقيم من الرجا

 والمخناف: الرجل الذي ال ينجب على يده ما يأبر من النخل وما يعالج من الزرع.



 وقال أبن دريد: خنفت األترج وما أشبهه بالسكين: إذا قطعته به، والقطعة منه: خنفة؛ وقيل: خنفة، واألولى أكثر.
 ووقع في خنفة وخنعة: أي ما يستحا منه.
 وخنفت المرأة: إذا ضربت صدرها بيدها.

 يقول بائع الدابة: برئت إليك من الخناف: أي إمالة رأسه إلى فارسه في عدوه.و
 والتركيب يدل على لين وميل.

 خوف

خاف الرجل يخاف خوفاً وخيفاً وخيفة ومخافة، فهو خائف، وقوم خوف على األصل؛ وخيف على اللفظ، ومنه قراءة أبن 
ُخلُوها إالّ ُخيَّف-رضي هللا عنه -مسعود اً(. وقال الكسائي: ما كان من نبات الواو من ذوات الثالثة فأنه يجمع على فعل، : )أنء يَد 

 وفيه ثالثة أوجه: يقال خائف وخيف وخيف وخوف، ونحو ذلك كذلك.

ه خائفين عذابه وطامعين ثوابه. بُُدو  فاً وَطَمعاً( أي اع   وقوله تعالى: )َخو 
 ً فاً وَطَمعا َق َخو  ( قيل: خوفاً للمسافر وطمعاً للمقيم، وقيل: خوفاً لمن يخاف ضره ألنه ليس كل بلد وقوله جل وعز: )يُِري ُكم البَر 
 وكل وقت ينفع المطر وطمعاً لمن ينتفع به.

 ، كما قالوا رجل صات: أي شديد الصوت.-مثال فرق وفزع-وربما قالوا رجل خاف: أي شديد الخوف، جاءوا به على فعل 
 ن أصل الخيفة خوفة، صارت الواو ياء ال نكسار ما قبلها، قال صخر الغي الهذلي: وجمع الخيفة: خيف؛ وأصله خوف، كما أ

ة   فال ِمرُ   تَـق ـعُـَدنَّ عـلـى َزخَّ داً وِخي فا وتُض    في القَل ِب َوج 

 وروى أبن حبيب: "على زكة" أي على غم، ويروى: "َغي ظاً وِخي فا"، وقيل: الخيف في البيت: مصدر وليس بجمع.
 : خريطة من أدم يشتار فيها العسل، قال أبو ذؤيب الهذلي: والخافة

  يَق تَري َمَسداً بِشي قِ  فأض حى  خافَةً فيهـا ِمـَسـاب   تَأبَّطَ 

وقال السكري: الخافة: سفرة كالخريطة مصعدة قد رفع رأسها للعسل، قال: وقال أبو عبد هللا: الخافة: جبة من أدم، ويروى: 
 : اليوم اجتمع اإلسالم في خافته.-رضي هللا عنه-عن عمر  "فيها مساد"، قال: وحكي

 وخواف: قصبة من أعمال نيسابور.
 وسمعت خواف القوم: أي ضجتهم.
 وخفته أخوفه: أي غلبته بالخوف.

ويقال: هذا الطريق مخوف وهذا وجع مخيف، ألن الطريق ال يخيف وغنما يخيف فيه قاطع الطريق، والوجع المخيف: هو 
صلى هللا عليه -عن النبي  -رضي هللا عنه-ى صاحبه أحد أخافه وجعه. وروى أبو سهلة السائب بن خالد الجهني الذي إذا رأ

 أنه قال: من أخاف أهل المدينة أخافه هللا. -وسلم
 والمخيف: األسد الذي يخيف من يراه أي يفزعه، قال طريح الثقفي: 

رِ  َهزاِبر    تُِخي ُف وال تََخـافُ  ُوق ص     هنَّ َحِطي مُ ِلُصُدو 

 ويروى: "يخفن وال يخفن"، ويروى: "نحيم" و"نهيم"، وحطيم: أي تحطم من الغيظ.
 والتخويف: اإلخافة.

ً -وخوفته  فُكم فال تََخافُوه.-أيضا لياءه( أي يَُخّوِ ُف أو   : صيرته بحال  يخافه الناس، ومنه قوله تعالى: )إنَّما ذلُكُم الشَّي طاُن يَُخّوِ
 شيء: أي خفته.وتخوفت عليه ال

(، وقال األزهري: معنى التنقص أن يتنقصهم في أبدانهم  ف  وتخوفة: أي تنقصه، ومنه قوله تعالى: )أو  يَأُخذَُهم على تََخوُّ
 وأموالهم وثمارهم، وقال أبن فارس: إنه من باب اإلبدال؛ وأصله النون، وأنشد: 

فَ  ُل منها تاِمكاً قَِرداً  تََخوَّ ح  َد النَّب عَِة السَّفَنُ تََخوَّ  كما  الرَّ   َف ُعو 

أنشد البيت األزهري البن مقبل، وليس له. ورواه بعضهم لذي الرمة، وليس له. وروى صاحب األغاني في ترجمة حماد 
 الراوية ]أنه[ ألبن مزاحم الثمالي. ويروى لعبد هللا بن عجالن النهدي.

 والتركيب يدل على الذعر والفزع.

 خيف

الجرادة قبل أن يستوي جناحاها. وقال غيره: الخيفان: الجراد إذا صارت فيه خطوط مختلفة بياض الليث: الخيفانة: 
: الجراد إذا انسلخ من لونه األول األسود والصفر -وجمعها: خيفان-وصفرة، الواحدة: خيفانة. وقال األصمعي: الخيفانة 

وبقي بعض الحمرة: فهو الخيفان، قال: وقال بعض وصار إلى الحمرة. وقال أبو حاتم: إذا بدت في لونه األحمر صفرة 



العرب: الخيفان الجراد المهازيل الحمر إلى التي من نتاج عام أول. وقال أبو خيرة: ال يكون أقل صبراً على األرض منها 
 إذا صارت خيفانة، ثم يشبه بها الفرس في خفتها وطمورها، قال امرؤ القيس: 

َكبُ  عِ َخي فانَةً  وأر  و  َهها َسعَف  ُمن تَِشر   َكَسا  في الرَّ   َوج 

 وقال ابن عباد: الخيفان: نبت ينبت في الجبال.
 ورأيت خيفاناً من الناس: أي كثرة.

وقال غيره: الخيف: ما أنحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء، ومنه سمي المسجد الذي بني بمنى مسجد الخيف، قال 
 العجاج: 

مامن َمكَّةَ ناس بالَخي فِ    اً نُوَّ

 وقال أبو عمرو: الخيفة: السكين، وهي الرميض.
 وقال أبن عباد: الخيفة: موضع األسد، ذكرها في هذا التركيب، فإن استقت من الخوف فموضع ذكرها تركيب خ و ف.

ً -والخيف   : جلد الضرع، يقال: ناقة خيفاء بينة الخيف.-أيضا
 وجمل أخيف: أي واسع الثيل، قال المعني: 

نة  ُجل ِذيّا ىَصوّ  يَفَ   لها ذا ِكد  ه َصِفيّا أخ    كانَت  أمُّ

 وفرس أخيف: إذا كانت إحدى عينيه زرقاء واألخرى سوداء، وكذلك هو من كل شيء، وقال أبن دريد: كحالء بدل سوداء.
 هم، وأنشد: قال: واألخياف: القوم من أب واحد وأمهات شتى، وقال قوم: بل األخياف المختلوفين في أخالقهم وأشكال

يَم   النّاسُ  يَاف  وَشتّى في الّشِ َمعُـهُ بَـي تُ  وُكلُُّهم    أخ   األَدم   يَج 

قال: معنى قوله: "بيت األدم" قال قوم: أديم األرض يجمعهم، وقال آخرون: بيت الحذاء الذي فيه من كل جلد قطعة؛ أي هم 
 مختلفون.

 فوا على األصل.وأخاف القوم: إذا أتوا خيف منى فنزلوه، وكذلك أخي
 وقال أبن عباد: أخاف السيل القوم: إذا أنزلهم الخيف.

 وخيف فالن عن القتال: نكص.
 وخيف الرجل وخيم: أي نزل منزال.

 وقال الليث: خيف هذا األمر بينهم: أي وزع.
 وخيفت عمور اللثة بين األسنان: أي تفرقت.

 وقول ربيعة بن مقروم الضبي: 

ً  وباِرداً  با لُـهُ َطيِّباً َعذ  ً    ُمق بَـّ ُهودا ُمَخيَّفا   نَب تُه بالظَّل ِم َمش 

 المخيف: مثل المخلل؛ أي قد خيف بالظلم.
 وتخيف فالن ألواناً: إذا تغير ألوانا، قال الكميت: 

نَةً  وما ـَوانـاً ُمـفَـنَـّ الِقه الُوُظبِ  عن  تََخـيََّف أل    الَمَحاِسِن من أخ 

 ى، مثل امتنى: إذا أتى منى. والتركيب يدل على االختالف.وقال يونس: اختاف: أتى خيف من

 درعف

 : إذا مضت على وجوهها. وقال غيره: إذا أسرعت.-بالدال وبالذال -الفراء: ادرعفت افبل واذرعفت
 وقال ابن عباد: ادرعف الرجل في التقال: إذا استنتل من الصف.

 قال: وناس مدرعفون: أي مقلصون في سيرهم.

 درف

.الخارزنج  ي: هذا من تحت درف فالن: أي كنفه وظله، وقيل: من ناحيته، إما في شر أو خير 

 درنف

 أبن عباد: الدرنوف: الجمل الضخم العظيم.

 دسف



-: شبه الرسول يطلب الشيء، وقيل: هو رسول سوء بين الرجل والمرأة، والجمع: دسافى -مثال عثمان-الليث: الدسفان 
 والجمع: دسافين، قال أمية بن أبي الصلت:  -الكسرب-. ويقال: الدسفان -مثال حيارى

َسلُوه  ساَعُدوه كما قالوا إلُهُهـمُ  ُهم   فانا وار  ُد الغَي َث ُدس    يُِري 

 : القيادة؛ وهو الدسفان. وادسف الرجل: إذا صار معاشه من الدسفة.-بالضم-وقال أبن العرابي: الدسفة 

 دغف

 دغف الشيء دغفاً. أبن دريد: الدغف: األخذ الكثير، يقال:
وقال أبن عباد: العرب تقول إذا حمقوا رجالً: يا أبا دغفاء ولدها فقاراً: أي شيئاً ال رأس له وال ذنب، والمعنى: كلفها ما ال 

 تطيق وال يكون.

 دفف

 : الجنب، ودفا البعير: جنباه، ومنه المثل: أصبر من عود بدفيه الجلب. وقال الراعي: -بالفتح-الدَّفُّ 

َت َرحيال أقََذىً   باُل َدفَِّك بالِفراِش َمـِذي ال ما ِنَك أم  أَرد    بِعَي 

 ، ويروى ألبيه زهير، وهو موجود في ديواني أشعارهما: -رضي هللا عنه-وقال كعب بن زهير 

تَفّاِن ُكلَّ  وَدفّانِ   ُعنُق  تُل وي بما ُوِصلَت  به له  ِظعـانِ  يَش 

 ، قال: -بالهاء-وكذلك الدفة 

ُت على َحفَاها انِيَة  وو  الِبَطانِ  الدَّفَّتَيِن من قَِري حِ   َزَجر 

 ودفتا الطبل: اللتان على رأسه.
 ودفتا المصحف: ضمامتاه.

 ودف الشيء دفاً: أي نسفه واستأصله.
 وقال أبن شميل: دفوف األرض: أسنادها.

: فصل ما -صلى هللا عليه وسلم-النبي : الذي يضرب به، ومنه حديث -بالفتح والضم-وقال أبو عبيد: الدف والدف 
 بين الحالل والحرام الصوت والدف في النكاح. وأراد بالصوت اإلعالن.

 ودفادف األرض: أل إسنادها، الواحد: دفدفة.

أنه قال لمالك بن  -والدفيف: الدبيب؛ وهو السير اللين، يقال: دفت علينا من بني فالن دافة، ومنه حديث عمر ?رضي هللا عنه
" ب"على" على -رضي هللا عنه -سأو : يا مال إنه دفت علينا من قومك دافة؛ وقد أمرنا لهم برضخ فاقسمه بينهم. وعدى "َدفَّ

، فإذا دفت دافة األعراب وجهها أو عامتها فيهم -رضي هللا عنه-تأويل قدم وورد. ومنه حديث سالم: أنه كان يلي صدقة عمر 
 صيفي: وطفق القوم بدفون حوله. وقد كتب الحديث بتمامه في تركيب ك ر ب.وهي مسبلة. وفي حديث رقيقة بنت أبي 

 والدفة: الجيش يدفون نحو العدو؛ أي يدبون.
 وروي أن أعرابياً قال: يا رسول هللا هل في الجنة إبل؟ قال: نعم إن فيها لنجائب تدفُّ بركبانها.

رض في طيرانها إذا انقضت، قال امرؤ القيس يصف فرساً ودفيف الطائر: مره فوق األرض، عقاب دفوف: للتي تدنو من األ
 ويشبهها العقاب: 

ـَوة   كأنّي ف    بفَت خاء الَجـنَـاَحـي ِن لَـق    من الِعق باِن َطأ َطأ ُت ِشماللي َدفُو 

 ويروى: "شيمالي" أي شمالي.
حوه، دون ما صفهما كالنسور وفي الحديث: يؤكل ما دف وال يؤكل ما صف. أي ما حرك جناحيه من الطير كالحمام ون

 والصقور وحوها. وفي كالم بعضهم في التوحيد: ويسمع حركة الطير صافها ودافها.
 وقال أبن عباد: أدف الطائر: مثل دف.

 وقال غيره: أدفت عليه األمور: إذا تتابعت.
 وسنام مدفف: إذا سقط على دفتي البعير.

أنه أسر من بني جذيمة يوم فتح مكة قوماً، فلما  -رضي هللا عنه-بن الوليد  وداففت الرجل: إذا أجهزت عليه، ومنه حديث خالد
. ومعنى الثالثة: -ويروى: فليدافه؛ بالتخفيف، وبالذال المعجمة مع التثقيل-كان الليل نادى مناديه: من كان معه أسير فليدافه 

 بدر، وقال رؤبة:  : أنه داف أبا جهل يوم-رضي هللا عنه-فليجهز عليه. وفي حديث أبن مسعود 



  الذي تزعمه دفافي ذاك

 وقال األصمعي: يقال تداف القوم: إذا ركب بعضهم بعضاً.
 مثل استطف، والدال مبدلة من الطاء. -أي ما أمكن وتسهل-ويقال: خذ ما استدف لك: 

 واستدف أمرهم: أي استتب واستقام.
ال امرأة عقبة بن الحارث: أبغيني حديدة أستطيب بها؛  -عنه رضي هللا-واستدف الرجل: إذا أستحد، ومنه قول خبيب بن عدي 

 فأعطته موسى فاستدف بها.
 وقال أبن عباد: المستدف بمعنى المدفف.

 وقال أبن العرابي: دفدف: إذا سار سيراً ليناً.
ً -ودفدف   : إذا أسرع.-أيضا

 والتركيب يدل على عرض في الشيء وعلى سرعة.

 دقف

 ان الدقفانة وهو المخنث.أبن األعرابي: الدقف: هيج
 وقال مرة: الدقوف: هيجان الخيعامة وهو المأبون.

 دلغف

 أبو عمرو: االدلغفاف: مجيء الرجل مستسراً ليسرق شيئاً، وأنشد للملقطي: 

لَغَفَّت  وهي ال تَـرانـي قد ـرانِ  إلى  اد  يَةَ السَّك   َمتاعي ِمش 

    في القَل ب قد َوَراني وبُغُُضها

 دلف

دلفاً ودلفاً ودليفاً ودلفاناً: إذا مشى مشي المقيد وهو فوق الدبيب، يقال: شيخ دالف،  -مثال صرف يصرف-لشيخ يدلف دلف ا
 قال لقيط افيادي: 

ِحي فَِة من لَِقي ط   َسالَم    َمن بالَجِزيرةِ من إيَادِ  إلى  في الصَّ

ً  بأنَّ  ُكُم سوقُ  فال  اللَّي َث آتِـي ُكـم َدِلـي فـا بِس  قَـادِ  تَح  َِ  الّنِ

 وقال رؤبة: 

ي رِ    من رميِِته َدِلي فُ  للطَّ

 وقال آخر: 

ِدكَ  هَ  وال  ال َحدُّ الشَّبَاِب يُِضلُّني َكعَه   داِلـفُ  َهِرم  مّما تََوجَّ

 وقال طرفة بن العبد يصف نفسه: 

شى اللَّي لَ   َكبير  داِلف  من َهَرم  ارَهبُ  ال  الُظـفُـر   وال أخ 

 ة في الحرب: أي تقدمت، يقال: دلفنا لهم.ودلفت الكتيب
ً -والدالف   : مثل الدالح وهو الذي يمشي بالحمل الثقيل ويقارب الخطو، والجمع: دلف، مثل راكع وركع، قال: -أيضا

واِدِف فالقَيَاِسـرُ  ُرُجح  القَيَاِسِر في الُخُدوءِر َكَواِعب   وعلى فُ  الرَّ  ُدلَـّ

 السكيت لقيس بن الخطيم:  وأنشد ابن -بضمتين-وكذلك: دلف 

َزتِـنـا لَنَا   ذُراها َمخاِرف  ُدلُفُ  بَي نَ   َمَع آحاِمنا وَحو 

 قال: أراد بالمخارف نخالت يخترف منها، والدلف: التي تدلف بحملها أي تنهض به.
 وقال أبن عباد: بعير دلوف وإبل دلف.

 .-مثل زفر وعمر-وف من دالف كأنه مصر -فعل من دلف-وقال األزهري: ومن أسماء العرب: دلف 



 والدلفين: دابة في البحر تنجي الغريق.

 : الشجاع.-بالكسر-وقال أبو عمرو: الدلف 

 وقال أبن عباد: يقال: أدلفت له القول: أي أضخمت له. واندلف علي: انصب.
 وقلة فزعه، قال: والمندلف والمتدلف: السد الذي يمشي على هينته من غير إسراع في مشيه ويقارب خطوه إلدالله 

فَرُ  ذو   ِلبَد  ُمن َدِلف  ُمَزع 

 ويقال: تدلف غليه: أي مشى ودنا.

 والتركيب يدل على تقدم في رفق.

 هاتف

: المرض المالزم، يقال: رجل دنف وامرأة دنف وقوم دنف، يستوي فيه المذكر والمؤنث والتثنية والجمع، -بالتحريك-الدنف 
قلت امرأة دنفة؛ أنثت وثنيت وجمعت. وقال الفراء: يجوز أن  -بكسر النون-لت: رجل دنف ألنك تخرجه على المصادر. فإن ق

يثنى الدنف ويجمع فيقال: أخواك دنفان وإخوتك أدناف، فإذا كسرت النون أنثت وجمعت ال محالة فقلت: امرأة دنفة وامرأتان 
 دنفتان ونسوة دنفات.

 ودنف المريض: أي ثقل.
 وقول العجاج: 

سُ  فَعُها  قد كاَدت  تكوُن َدنَفا والشَّم  لَفا بالّراح كي أد   تََزح 

ت  وَدنَت  للَمِغي ِب. فَرَّ  أي اص 
 ودنف المريض: مثل دنف، وأدنفه المرض، يتعدى وال يتعدى.

 والتركيب يدل على مشارفة ذهاب الشيء.

 دوف

مدوف ومدووف: أي مبلول؛ ويقال: مسحوق.  الدوف الخلط والبل، يقال: دفت الدواء وغيره: أي بللته بماء أو بغيره، فهو
وليس يأتي مفعول من ذوات الثالثة من بناتع الواو بالتمام إال حرفان مسك مدووف وثوب مصوون، فإن هذذين جاءا نادرين، 

مام والكالم مدوف ومصون، وذلك لثقل الضمة على الواو، والياء أقوى على احتمالها، فلهذا جاء ما كان من بنات الياء بالت
 والنقصان؛ نحو ثوب مخيط ومخيوط.

 وقال أبن عباد: الدوفان: الكابوس.

 دهف

 أبن دريد: الدهف: األخف الكثير، يقال: دهفت الشيء أدهفه دهفاً: إذا أخذته أخذاً كثيراً.
 وقال غيره: جاءت داهفة من الناس وهادفة: أي غريب.

 لي: وإبل داهفة: أي معيية من طول السير، قال أبو صخر الهذ

  أُنِي َخت  وهي داِهفَة  ُدب رُ  وحتّى  قَِدَمت  حتّى تَواتََر َسي ُرهـا فما

 ديف

ابن حبيب: دياف: من قرى الشام، وقيل: من قرى الجزيرة، وأهلها نبط الشأم، تنسب اإلبل إليها والسيوف، وإذا عرضوا 
 برجل أنه نبطي نسبوه إليها، قال الفرزدق: 

ـهُ ِديضـافـيٌّ أبـو ولكن   رانَ   ه وأُمُّ َن السَِّلي َط أقَاِربُه   بَحو    يَعِصر 

قوله: "يعصرن" على لغة من يقول: أكلوني البراغيث. وهذا يدل على أنها، بالشام، ألن حوران من رساتيق دمشق. وقال 
 جرير: 

و ِعي طُ  لوال  َسِلي طاً كاس مشـِه َسـِلـي طُ  إنَّ    بَنُو عمرِو وعمر 

َن أوِديَافِ  قُل ـتَ     نَـبِـي طُ  ـيُّو 

 أراد عمرو بن يربوع وهم حلفاء بني سليط. وقال امرؤ القيس: 



ِر عاِدي ّ يََحاُر ِبِه القَطا على َجرا إذا  َظه  يافيُّ َجر  ُد الّدِ   سافَهُ العَو 

 وقال األخطل: 

َخدا أباِري قُ   بَناِت الماِء في َحَجراتِـهِ  كأنَّ  َدت ها ِديَاَف ِلَصر    أه 

 وزعم بعضهم: إن الياء في دياف منقلبة من الواو النكسار ما قبلها.

 ذاف

 الذاف والذؤاف: سرعة الموت.
: السم، وزاد أبن -بالضم، والثالث األواخر عن أبن دريد-والذوفان  -بالتحريك-والذيفان  -يهمز وال يهمز-والذئفان والذيفان 
 .-بسكون الياء مع فتح الذال-عباد: والذيفان 

 ل والذافان: الموت.قا
 وانذأف: انقطع فؤاده.

 ذرعف

ً  -اذرعفت اإلبل وادرعفت  : أي مضت على وجوهها، وقيل: أسرعت.-بالذال والدال جميعا
 واذرعف الرجل في القتال: أي استنتل من الصف.

 ذرف

 قيس: ذرفاً وذرفاناً وذروفاً وتذرافاً: أي سال منها الدمع، قال أمرؤ ال -بالكسر-ذرف الدمع يذرف 

ِربـي وما ناِك إالّ ِلتَض   َ َمي كِ   ذََرفَت  َعيِ َشاِر قَل ب  ُمقَتَّلِ  بشَسه    في أع 

 والمذارف: المدامع، الواحد: مذرف. وذرفت العين دمعها.
 والدمع: مذروف وذريف، قال رؤبة: 

عُهـا َذِري ف   ما فُ  من  هاَج َعيناً َدم    َمن ِزالت  َخي ُمها ُوقُو 

 مشي الضعيف، قال رؤبة: والذرفان: ال

تُ  ف   َوَرد    َسيُرها َذِري فُ  بِيَع َمالت    واللَّي ُل له ُسُجو 

 وذرفت دموعي تذريفاً وتذرفة: أي صببتها.
  وقال أبن األعرابي: يقال: ذرفته الموت: أي أشرفت به عليه، وأنشد لنافع بن لقيط الفقعسي: 

ِطي كَ  ةَ واِلَديَّ ِكلَـي هـمـا أُع  فَن كَ   ِذمَّ ُربِ  ألذَّرِ   الَموءَت إن  لم تَه 

 : ذرفت على الخمسين.-رضي هللا عنه -وذرف على المائة وزرف عليها: أي زاد، ومنه حديث عليه

 ذعف

 الليث: الذعاف: سم ساعة. وقال ابن دريد: الذعف والذعاف: السم.
 وقال غيره: حية ذعف اللعاب: أي سريعة القتل.

 لذعاف.وطعام مذعوف: جعل فيه ا
 وذعفت الرجل: سقيته الذعاف.

 وقال الكسائي: موت ذعاف وذؤاف: أي سريع، وأنشد قول تميم بن أبي بن مقبل: 

َزال سضقَت ُهنَّ   الُمل ِوياُت بالُمُسوحِ لَـِقـي نَـهـا إذا   كاساً من ذَُعاف  وَجو 

 هذه رواية أبي عبيدة: لم يسمع الجوزل إال في شعر أبن مقبل.
 : -رضي هللا عنها-يث لدرة بنت أبى لهب وأنشد الل



ِت أب َرُدهُ  فيها ري يَغ لي  ُذَعاُف الَمو  هُ يَج    بهم وأَحرُّ

 وأنشد لرزاح: 

نَُع الق َواَم ُطـّرأ وُكنّا ِقي ِهم    نَم    ُذَعافاً ال ُكَمي تا ونّس 

 قال: ويجمع الذعاف ذعفاً.
 لموت الذعاف؛ أي الوحي.وقال أبن عباد: وقد ذعف وذعف جميعاً: يعني من ا

 قال: والذعفان: الموت، وموت مذعف.
 وقال أبن دريد: أذعف الرجل الرجل: إذا قتله قتالً سريعاً.

 وعدا حتى انذعف: أي أنبهر وانقطع فؤاده.

 ذعلف

 أبن عباد: ذعلفه: أي طوح به واهلكه.

 ذفف

 ل.أن دريد: ذف على الجريح: إذا أجهز عليه، وقيل: بالدال؛ وهو األص
 قال: والذف: السرعة في كل ما أخذ فيه، ذف في أمره. قال: وأحسب أن اشتقاق ذفافة من ذا.

 .-ويروى: يحوف-وقال غيره: الذفيف: وحي مجهز، ومنه الحديث: سلط عليهم موت طاعون ذفيف يحرف القلوب 
 .-بالكسر-وقد ذف يذف 

فإذا هو يصلي صالة خفيفة ذفيفة  -رضي هللا عنه-ى أنس وخفيف ذفيف، وخفيفة، ومنه حديث سهل بن أبي أمامة: دخلت عل
 كانتا صالة مسافر. وقال األعشى: 

م   يَُطوفُ    ذَفيف  ما يََزال  ُمفَدَّما َخفيف    بها ساقس علينا ُمتَوَّ

 وكذلك ُخفَاف  ذفاف.
 : السم القاتل.-بالكسر-والذفاف 
ً -والذفاف   منه قول أبى ذؤيب الهذلي يذكر القبر: : الماء القليل، والجمع: ذفف واذفة، و-أيضا

ِرُدوا يقولونَ  نى ِذفَاف   وليس  لَّما ُجشَِّت البِئ ُر أو   ِلَواِردِ  بها أد 

 يقول: ليس بمكان بئر يستقى منها؛ إنما هو قبر.
 وقال األخفش: ما فيه ذفاف: أي ليس به متعلق يتعلق به.

 وقال أبن عباد: ما ذقت ذفافاً: أي شيئاً.
 بن العرابي: يقال: خذ ما دف لك ودف لك: أي خذ ما تيسر لك وتهيأ.وقال أ

 وقال أبن عباد: ما ذقت ذفافاً وذفافاً: أي شيئاً.
 وقال أبن األعرابي: يقال: خذ ما ذف لك ودف لك: أي خذ ما تيسر لك وتهيأ.

 وقال أبن عباد: يقال: ذفف جهاز راحلتك: أي خفف.
 وسهم مذفف: أي مقزع.

داف أبا جهل يوم بدر، ويروى: أقعص  -رضي هللا عنه-جريح: أي أجهز عليه، ومنهه الحديث: أن أبن مسعود وذفف على ال
 : أي أحرضاه واجهز عليه.-رضي هللا عنه-أبا جهل وذفف عليه ابن مسعود  -رضي هللا عنهما-أبنا عفراء 

 وكذلك ذاف عليه وذاف له وذافة، قال رؤبة: 

ُعُمه ِذفـافـ ذاكَ    بي َرمي َك بالخذَافِ  َرَمي تَ   يالذي تز 

 وقال العجاج: 

ِعَشت  أط رافي لَّما يَةَ  وقد  َرآني أ ر   الدُّالّفِ  َمَشي ُت ِمش 

فَاِف وقال أبن دريد ذفذف عليه: إذا أجهز عليه.  كاَن َمَع الشَّي ِب من الذِّ
 ختل وهو يثب.: إذا تقاصر لي-على القلب-وقال أبن األعرابي: ذفذف: إذا تبختر، وفذفذ 

 وقال أبن عباد: استذف أمرنا: أي تهيأ.
 والتركيب يدل على خفة وسرعة.

 ذلف



 : صغر األنف. وقال أبن دريد: إذا كان النف صغيراً في دقة قيل: أنف أذلف، قال أبو النجم: -بالتحريك-الذلف 

ة   للشُّمِّ  ـَجة  وَمـَودَّ   اءِ بَع َض َمالَحِة الذَّل ف وأُِحبُّ   ِعن دي بَه 

 وقد سموا بالذلفاء، قال: إنَّما الذَّلفاء، قال: 

ِرَجت    الـذَّلـفَـاء  ياقُـوتَة   إنَّما قانِ  أُخ    من ِكي ِس ِده 

: ال تقوم -صلى هللا عليه وسلم-وقال الليث: الذلف: الغلظ واالستواء في طرف األنف ليس بجد غليظ. وفي حديث النبي 
األعين ذلف األنف كان وجوههم المجان المطرقة. وضع جمع القلة موضع جمع الكثرة،  الساعة حتى تقاتلوا قوماً صغار

 ويروى: العيون واألنوف.

 ذوف

 أبن السكيت: ذاف يذوف ذوفاً: وهي مشية في تقارب وتفحج وانشد: 

َن من قَب لُ  وذافُوا فُو    كما كانُوا يَذُو 

 وقال أبن دريد: الذوفان: السم.

 ذهف

 اهفة: أي معيية.أبن عباد: إبل ذ

 ذيف

 السم القاتل. -وهذه عن ابن عباد-الذيفان والذيفان 

 راف

 راف: اسم موضع، قال: 

فََر أو  َرأ فا َمَخاِرمَ   من َعي نَي  ِليَاح  تََصيَّفَـت   وتَن ُظرُ  واِز أع    من أج 

ً -ورجل رأف   ري: ، وأنشد ابن األنبا-مثال صبور-ورؤف  -على فعل، مثال ندس-ورؤف  -أيضا

مِ  ذي  بِـنَـبّـي  ال أبـا لَـُكـمُ  فآِمنُوا تُو  ماُن َمخ  ح    خاتَم  صاَغه الرَّ

َحُمُهـم   َرأ ف   ِل البِّرِ يَر  ب    َرِحي م  بِأه  مِ  ُمقَرَّ ُحو  سّيِ َمر    ِعن َد ذي الُكر 

 وقال َجِرير يمدح هشام بن عبد الملك: 

ً  ترى لِميَن عليَك َحـقّـا حيمِ ال كِفع لِ   للُمس  ُؤِف الرَّ   واِلِد الرَّ

 وقال كعب بن مالك األنصاري: 

ً  نُِطي عُ  مان كاَن بنا َرؤوفا هو  نَِبيَّنـا ونُـِطـي ُع َربّـا ح    الرَّ

. وَرئف ت به رأفا فه ةً(، وقرأ الخليل: )وَرآفَةً( بالَمّدِ م  رئف،  ويقال: رؤفت بالرجل أرؤف رأفة ورآفة، قال هللا تعالى: )َرأ فَةً وَرح 
 وزاد أبو زيد: رأف يرأف رأفاً.

 وقال أبن عباد: الرأف: من أسماء الخمر، وانشد غيره للقطامي: 

َجهـا وَرأ ف   ُر َمز  مى  ُسالَف  َشع َشَع التَّج    وما فينا عن الشرب صادف ِلن ح 

 ويروى: "وراح"، وهذه الرواية أصح وأكثر.
 والتركيب يدل على الرقة والرحمة.

 رجف



 زم ومتعد، يقال: رجف: إذا تحرك، ورجف: إذا حرك.رجف: ال
، كرجفان البعير تحت الرحل؛ وكما يرجف -ورجوفاً؛ وهذا عن غير الليث-وقال الليث: رجف الشيء يرجف رجفاً ورجفاناً 

 الشجر إذا رجفنه الريح؛ وكما ترجف السنان إذا نغضت أصولها؛ ونحو ذلك. تحركه كله رجف.
ُض والِجباُل(.ورجفت األرض: إذا زلز ُجُف األر  َم تَر   لت، قال هللا تعالى: )يَو 

ُجُف الراجفة تتبعها الرادفة(: النفخة الولى، والرادفة: النفخة الثانية. َم تَر   وقال الفراء في قوله تعالى: )يَو 
 وقال الليث: الرجفة في القرآن كل عذاب أخذ قوماً، فهو رجفة وصحية وصاعقة.

 ئوا للحرب.ورجف القوم: إذا تهي
قال: والرعد يرجف رجفاً ورجيفاً: وذلك تردد هدهدته في السحاب. وسحاب رجوف: يرجف الرعد، وقيل: يرجف من كثرة 

 الماء، قال أبو صخر الهذلي: 

قَة   إلى يَلَ   َعَمَري ِن إلـى َغـي  فا فَيَل  الً َرُجو  دي ِربَح    يَه 

 يالً ويتقدم إلى عمرين.ويروى: "يزجى ربحالً زحوفا" أي يزحف قليالً قل
 وقال أبن دريد: رجف القلب: إذا اضطرب من فزع.

: البحر؛ سمي به الضطرابه، قال عبد هللا أبن الزبعرى، ويروى لمطرود بن كعب الخزاعي يبكي -بالفتح والتشديد-والرجاف 
 عبد المطلب وبني عبد مناف: 

نَ  ِعُمو  َم ُكـلَّ َعـِشـيَّة   الُمط  ّجافِ تَ  حتّى  الشَّح  س في الرَّ   ِغي َب الشَّم 

 وقال شمر: الرجاف: يوم القيامة.
 وقال أبن عباد: الرجاف: الجسر على الفرات.

 والرجاف: ضرب من السير.
 قال: والرجاف: الحمى ذاة الرعدة.

 وقال ابن األنباري: رجف الشيء: إذا تحرك، وأنشد: 

بَتَي نِ لِ  فليس  الِعَظاُم الّراِجفَاُت من البِلى تََحنّى ك   َطـبِـي بُ  داِء الرُّ

 وأرجفت الناقة: إذا جاءت معيية مسترخية أذناها ترجف بهما.
جفون في  وقال الليث: أرجف القوم: إذا خاضوا في األخبار السيئة من أمر الفتنة ونحوها، تقول: أرجفوا، قال هللا تعالى: )والُمر 

 المدينة(.
 وأرجفوا في الشيء وبه إذا خاضوا فيه.

 التركيب يدل على االضطراب.و

 رحف

أبن األعرابي: أرحف الرجل: إذا حدد سكينا أو غيره، يقال: أرحف شفرته حتى قعدت كإنها حربة. ومعنى قعدت: صارت: 
 قال الزهري: كان الحاء مبدلة من الهاء، واألصل: أرهف.

 رخف

 الرخف والرخفة: الزبد الرقيق، قال جرير: 

أَُل بِ  نُقَاِرُعُهم   ف    ن ُت تَـي م  وتَس    ُزب ُد أي َسَر أم  نَِهي دُ  أَرخ 

 أي: أرقيق هو أم غليظ. والجمع: رخاف، وانشد الليث: 

ِربُ  لَؤها تَأ ِقُطها  ِدّراتِها إذا َشِكَرت   تَض  َخاُف تَس    والّرِ

 : ضرب من الصبغ.-أيضاً -والرخف 
 وصار الماء رخفة: أي طيناً رقيقاً.

، ومصدر -مثال كرم يكرم-ورخف يرخف  -مثال سمع يسمع-ورخف يرخف  -ال نصر ينصرمث-ورخف العجين يرخف  
 بالتحريك؛ ومصدر الثالث رخافة ورخوفة: إذا استرخى.-األول رخف؛ ومصدر الثاني رخف 

 وقال الفراء: الرخيفة والمريخة والوريخة واألنبخاني: العجين المسترخي.
 حجارة خفاف رخوة كأنها جوف. وقيل: هذا غلط. وقال األصمعي: هي اللخاف.: -والجمع: رخاف-وقال أبن دريد: الرخفة 

 وقال أبو عبيد: أرخفت العجين: إذا أكثرت ماءه حتى يسترخي والتركيب يدل على رخاوة ولين.

 ردف



 : المرتدف؛ وهو الذي يركب خلف الراكب. وكل ما تبع شيئاً فهو ردفه.-بالكسر-الردف 
 قريب من النسر الواقع. وقال الليث: الردف: كوكب

ً -والردف   : الكفل.-أيضا
 وأرداف النجوم: تواليها، قال ذو الرمة: 

ِم كأنَّهـا َوَرد تُ  داُف النُُّجو  َهرُ  قَنَاِدي لُ   وأر    فِيهنَّ الَمَصاِبي ُح تَز 

 ويروى: "وأرداف الثريا"، ويقال للجوزاء: ردف الثريا.
 لع بعد نجوم.وأرداف النجوم: أواخرها، وهي نجوم تط

والدف في الشعر: حرف ساكن من حروف المد واللين يقع قبل حرف الروي ليس بينهما شيء، فإن كان ألفاً لم يجز معها 
 غيرها؛ كقول جرير: 

َم عاِذَل والِعـتـابـا أقِلِّي لي  اللَّو    إن  أصبت: لقد أصابا وقُو 

 وإن كان واواً جاز معها الياء؛ كقول علقمة بن عبدة: 

بُ  طَحا َر حانَ  بُعَي دَ   بَِك قَل ب  في الِحَساِن َطُرو   َمِشي بُ  الشَّبَاِب َعص 

 : أي لبست له تبعة.-بالتحريك-ويقال: هذا أمر ليس له ردف وردف 
 والردفان: الليل والنهار.

لردف في موضعه وكان وردف الملك: الذي يجلس عن يمينه، فإذا شرب الملك شرب الردف قبل الناس، وإذا غزا الملك قعد ا
 خليفته على الناس حتى ينصرف، وغذا عادت كتيبة الملك أخذ الردف المرباع.

 يصف السفينة:  -رضي هللا عنه-والردفان في قول لبيد 

بََحت   فال تاَمَ  ئها ما  طائقُها القَديُم فأص  ُم َدر  فـانِ  إن  يُقَّوِ  ِرد 

 كوثل السفينة. -هاهنا-يخرج من الجبل كاألنف، وأراد  مالحان يكونان على مؤخر السفينة، والطائق: ما
 وأما قول جرير: 

فانِ  ومنهم والَحن تَفَانِ   ُعتَي بَةُ والُمِحلُّ وقَع نَب   منهم د   الّرِ

 فأحد الردفين مالك بن نويرة؛ والردف اآلخر من بني رياح بن يربوع.
 وقال أبو عبيدة: الردفان: قيس وعوف أبنا عتاب بن هرمي.

ً -الردف و  : جبل.-أيضا
 والردوف: جبال بين هجر واليمامة.

 والرديف: المرتدف؛ كالردف.
ً -والرديف   : نجم قريب من النسر الواقع؛ كالردف.-أيضا

 والرديف: النجم الذي ينوء من المشرق إذا غاب رقيبه في المغرب.
 ين منهم فيسألهم أن يدخلوا قدحه في قداحهم.وقال أبو حاتم: الرديف: الذي يجىء بقدحه بعد فوز أحد األيسار أو االثن

 وقال الليث في قول رؤبة: 

ِدي فُ  وراِكب فُ  أف نى  الِمق داِر والرَّ لَها ُخلُو  فاً قَب    ُخلُو 

 الرديف في قول أصحاب النجوم: النجم الناظر إلى النجم الطالع، فراكب المقدار هو الطالع؛ والرديف هو الناظر إليه.
 : بهم ردفى: أي ولدت في الخريف والصيف في آخر والد الغنم.وقال ابن عباد

 : الموضع الذي يركبه الرديف.-بالكسر-والرداف 
والردافة: فعل ردف الملك؛ كالخالفة، وكانت الردافة في الجاهلية لبني يربوع؛ ألنه لم يكن في العرب أحد أكثر غارة على 

 لوا لهم الردافة ويكفوا عن أهل العراق.ملوك الحيرة من بني يربوع، فصالحوهم على أن جع
 : أي تبعه؛ يقال: نزل بهم أمر فردف لهم آخر أعظم منه.-بالكسر-وردفة 

وقوله تعالى: )قُل  َعسى أن  يكوَن َرِدَف لكم( قال أبُن عرفة: أي دنا لكم، وقال غيره: جاء بعدكم، وقيل: معناه ردفكم وهو 
يا تعبرون(، وقرأ األعرج: األكثر، وقال الفراء: دخلت الالم ألن ؤ  ه بمعنى ]دنا[ لكم، والالم صلة كقوله تعالى: )إن ُكن تُم للرُّ

 )َرَدَف لَُكم( بفتح الدال.
 والرادفة في قوله تعالى: )تَت بَعُها الّراِدفَةُ(: النفخة الثانية.

 ذكر الحديث بتمامه في تركيب ن ج د.والروادف: طرائق الشحم، الواحدة: رادفة. وفي الحديث: تدعونه انتم الروادف، وقد 
 : -رضي هللا عنه -: الحداة واألعوان، ألنه إذا أعيا أحدهم خلفه اآلخر، قال بيد-مثال كسالى-والردافى 

َدافـى ُعذَاِفَرة   ُص بالرُّ فَها  تُقَّمِ تِحالي تََخوَّ   نُُزولي وار 



 الرديف، وبكليهما فسر قول الراعي:  ، وقيل الردافى:-كالفرادى في جمع فريد-والردافى: جمع رديف 

َحـل ـتُـهـا مـن لَعَـمـِري  الـُمــَشـــيَّدِ  الـِحـبَـاِل بـالـغَـبِـي طِ  َطِوي لِ   َمـِطـــيَّة   لـقـد أَر 

د   ـع ـَن بـالـضُّـحــى وُخـو  َدافـى بـالـِغـنـاءِ  قَِري ضَ   مـن الـالّئي يَُسـمَّ دِ  الـرُّ  الـُمـَهـــّوِ

    في قول الفرزدق يهجو جريراً وبني كليب: افىوالرد

رَ  ولِكنَّهم َن الَحِمي  ِهُدو  ــبِ  ُرَدافـى  يُك  َددِ  عـلـى الـعَـج   والـــقَـــر 

 جمع رديف ال غير، ويكهدون: يتبعون.
 وأردفته معه: أي أركبته معه.

 وأردفه أمر: لغة في ردفه، مثال تبعه وأتبعه.
ِدفِين( قال الفراء: أي متتابعين، وقرأ أبو جعفر ونافع ويعقوب وسهل: مردفين وقوله تعالى: )من الَمال : أي -بفتح الدال-ئَكِة ُمر 

 سود بن اسلم بن الحافي بن قضاعة: 

َريّا إذا َدفَِت الـثُـّ زاُء أر   بآِل فاِطَمةَ الظُّنُونـا َظنَن تُ   الَجو 

ب   َظنَن تُ  ِء ُحـو  فى وإن    بها وَظنُّ الَمر  نا أو    وإن  َسَكَن الَحُجو 

َن ذلَك من ُهمومي وحالَت   م    ُدو  ِرُج الّداءَ  ُهُمو   الدَّفِـي نـا تُخ 

 يعني: فاطمة بنت يذكر بن عنزة أحد القارظين.
، وعنه في -بضم الميم والراء وكسر الدال وتشديدها-وقال الخليل: سمعت رجالً بمكة يزعون أنه من القراء وهو يقرأ: مردفين 

ذا الوجه كسر الراء، فاألولى أصلها مرتدفين؛ لكن بعد اإلدغام حركت الراء بحركة الميم، وفي الثانية حرك الراء الساكنة ه
بالكسر، وعنه في هذا الوجه عن غيره فتح الراء كأنه حركة ألقيت عليها. وعن الجدري بسكون الراء وتشديد الدال جمعاً بين 

 الساكنين.
 والت.وأردفت النجوم: إذا ت

 ومرادفة الملوك: مفاعلة من الردافة، قال جرير: 

ـلُـوا َربَع نَا عا وشطابَ   وراَدف نا الُملُوَك فََظلِّ   األحاِلي ِل الثَُّماَم الُمنَزَّ

 ومرادفة الجراد: ركوب الذكر األنثى والثالث عليهما.
 وقال األزهري: ال تردف مولد من كالم أهل الحضر. ويقال: هذه دابة ال ترادف: أي ال تحمل رديفاً، وجوز الليث: ال تردف،

 وارتدفه: أي ردفه.
 وقال الكسائي: األرتداف: االستدبار، يقال: أتينا فالناً فارتدفناه: أي أخذناه من ورائه أخذاً.

 واستردفه: أي سأله أن يردفه.
 وترادفا وترافدا: أي تعاونا، قال الليث: الترادف كناية عن فعل قبيح.

 يره: في القوافي المترادف: وهو اجتماع ساكنين فيها.وقال غ
 والترادف: التتابع.

، وهي مولدة ومشتقة من تراكب األشياء.  واألسماء المترادفه: أن تكون أسماء لشيء واحد 
 والتركيب يدل على أتباع الشيء الشيء.

 رزف

 أبن األعرابي: رزفت إليه وزرفت: إذا تقدمت؛ رزيفاً وزريفاً، وأنشد: 

  ُرَوي داً وتَمشي َرِزي فا تََضّحى

 وقال أبو عبيد: رزفت الناقة: أسرعت.
 : الهزال، قال: وذكر فيه شعر ما أدري كيف صحته؛ وهو: -بالتحريك-وقال أبن فارس: الرزف 

ل  َعَجفي أيا ِر تََحمَّ له فقد جاَرَزفي إن    أبا النَّض    لم تََحمَّ

: طويلة الرجلين واسعة الخطو. قال الصغاني مؤلف هذا الكتاب: هو في كتاب الليث وقال األزهري: قال الليث: ناقة رزوف
 بتقديم الزاي على الراء.

 وقال ابن األعرابي: زرف يزرف زروفاً ورزف يرزف رزيفاً: إذا دنا، قال: ومنه قول لبيد رضي هللا عنه: 

  فأطراِف ُحبَل   فَبِِخن ِزي ر    فََرّزافاتِـهـا بالغَُراباتِ 

 أي: ما دنا منها، وقال غيره: رزافات بلد كذا: ما دنا منه.
 وقال أبن عباد: الرزيف: عجيج الجمل وهو صوته، وحد اإلنسان.



 والرزيف: السرعة من فزع.
 وقال أبو عبيد: أرزفت الناقة: أخببتها في السير.

 وقال أبن األعرابي: أرزف: إذا تقدم.
إذا أعجلوا في هزيمة ونحوها. قال الصغاني مؤلف هذا الكتاب: هو في كتاب الليث  وقال األزهري: قال الليث: أرزف القوم:

 بتقديم الزاي على الراء.
 وقال أبن عباد: اإلرزاف: السرعة من فزع كالرزيف.

 واإلرزاف: اإلرجاف.
 وأرزف به: أي أوضع به.
 والمرزف: المستوحش.

 والتركيب يدل على اإلسراع وعلى الهزال.

 رسف

لرسيف والرسفان: مشي المقيد، يقال: رسف يرسف ويرسف، وفي حديث صلح الحديبية: دخل أبو الرسف وا
  يرسف في قيوده، وقال أبو صخر الهذلي يصف سحاباً:  -رضي هللا عنه-جندل بن سهيل بن عمرو 

ـَدل   وأق بَلَ  شي َرِسي فا ِسيَاقَ   َمرَّ إلـى ِمـج    الُمقَيَِّد يَم 

و. وقال أبو نصر: يقال للبعير إذا قارب بين الخطى وأسرع افحارة وهي رفع القوائم ووضعها: رسف والرسيف: مقاربة الخط
 يرسف، فإذا زاد على ذلك فهو الرتكان ثم الحفد بعد ذلك.

 وأرسوف: مدينة على ساحل بحر الشام.
 وقال أبو زيد: أرسفت اإلبل: إذا طردتها مقيدة.

 ً  : ارتفع، بوزن اكفهر. والتركيب يدل على مقاربة المشي.وقال أبن عباد: ارتسف الشيء ارتسفافا

 رشف

 : الماء القليل يبقى ف الحوض؛ وهو وجه الماء الذي ترشفه اإلبل بأفواههما.-بالتحريك-الليث: الرشف 
 قال: والرشيف: تناول الماء بالشفتين وهو فوق المص، وأنشد: 

َك ثُمَّ َرَشف نَـه َسقَي نَ    الغَُري ِريّاِت ماِء الَوقائعِ  ِشي فَ رَ   البََشاَم الِمس 

أرشفه. وفي المثل: الرشف أنقع؛ أي  -بالكسر-وقال غيره: الرشف: المص، يقال منه: رشفه يرشفه، وزاد أبو عمرو: رشفته 
 إذا ترشفت الماء قليالً قليال كان أسكن للعطش.

 ً  .وقال أبن فارس: الرشف: استقصاء الشرب حتى ال يدع في اإلناء شيئا
 والرشوف: المرأة الطيبة الفم. وقال ابن األعرابي: الرشوف من النساء: اليابسة المكان.

 وقال األصمعي: الرشوف: الناقة التي ترشف بمشرفها: أي تأكل.
 وقال أبن األعرابي: أرشف الرجل ريق جاريته ورشفة ترشيفاً: أي مصه، مثل رشفه رشفاً.

 ص.والترشف: التمصص. واالرتشاف: االمتصا
 والتركيب يدل على تقصي شرب الشيء.

 رصف

: واحدة الرصفح وهي حجارة مرصوف بعضها إلى بعض في مسيل. وفي حديث زياد  أنه بلغه قول -بالتحريك-الرصفة 
: لحديث من عاقل أحب إلي من الشهد بماء رصفة فقال: أكذاك -رضي هللا عنه-المغيرة بن شعبة 

رثيته فتئت بساللة من ماء ثغب في يوم  ذي وديقة ترمض فيه اآلجال. وقال  هو?????????????! فلهو أحب إلي من
 العجاج: 

فا حتّى  َرَصف  ناَزعَ َسي الً َرَصـفـا من   تَناهى في َصَهاِري جِ الصَّ

يقول: مزج هذا الشراب من ماء رصف نازع رصفاً آخر؛ ألنه أصفى وأرق، فحذف الماء وهو يريده فجعل مسيله من رصف 
 رصف منازعة منه إياه. إلى

والرصفة: واحدة الرصاف وهي العقب الذي يلوى فوق الرعظ. ومنه الحديث: ثم نظر في رصافة فلم ير شيئاً، وقد كتب 
: أنه أهدى له يكسوم أبن أخي األشرم سالحاً فيه -صلى هللا عليه وسلم-الحديث بتمامه في تركيب س ب د. وفي حديث النبي 

 بلة في رعظه، فقوم فوقه وقال: هو مستحكم الرصاف وسماه قتر الغالء.سهم لغب وقد ركبت مع



: المصدر منهما جميعاً، تقول: رصفت الحجارة في البناء أرصفها رصفاً: إذا ضممت بعضها إلى بعض، -بالتسكين-والرصف 
غ وتراً في رمضان أنه مض -صلى اله عليه وسلم-ورصفت السهم رصفاً: إذا شددت على رعظه عقبة، ومنه حديث النبي 

 : -على ساكنيها السال-ورصف به وتر قوسه. وقال رجل من أهل المدينة 

فُ  وأث َربيُّ    ِسن ُخهُ َمرءُصو 

 وانشد الليث المرئ القيس: 

ُصوفَه   بِنَب ل    فأَصابَت ـنـي َرَمت ني   َغير َمر 

 قال الصغاني مؤلف هذا الكتاب: لم أجده في شعر امرئ القيس بن حجر.
 قال ابن عباد: المرصوف من النساء: الصغيرة الهنة ال يصل إليها الرجل، وقيل: هي الضيقة الفرج.و

: ضربه بمرصافة، وقد -رضي هللا عنه-والمرصافة: المطرقة؛ لنه يرصف بها المطروق أي يضم ويلزق. وفي حديث معاذ 
 كتب الحديث بتمامه في تركيب و خ ط.

 ال يليق بك. ويقال: هذا أمر ال يرصف بك: أي
 وتقول للقائم في الصالة: رصف قدميه: أي ضم إحداهما إلى األخرى.

 والرصوف: المرأة الضيقة الفرج.
 . وجواب رصيف: وال يفارقه.-بالضم-وعمل رصيف بين الرصافة: أي محكم، وقد رصف 

 هم.وقال الليث: الرصافة والرصفة: عقبة تلوى على موضع الفوق من الوتر وعلى أصل نصل الس
والرصافة: في عدة مواضع: رضافة الشام وهي رصافة هشام بن عبد الملك غربي الرقة. ورصافة الحجاز وهي عين فيها نز، 

 قال أمية بن أبي عائذ  الهذلي يصف حماراث وآتنه: 

َصافَِة ذاةَ النَِّجالِ  َعي نَ   بها وان تََحت  للنِّـحـاءِ  يَُؤمُّ    الرُّ

ة". ورصافة بغداد ورصافة البصرة. ورصافة واسط. ورصافة الكوفة. ورصافة ويروى: "َعي َن الضُّراف
 نيسابور. ورصافة اليمن قرية من أعمال ذمار. ورصافة قرطبة من بالد المغرب.

وقال أبن عباد: الرصاف: العصب من الفرس، الواحد: رصيف، وقيل: هي عظام الجنب لتراصفها. وهي أيضاً: كهيئة المراقي 
 بل، وجمعه الرصف.في عرض الج

 قال: وفي ركبة الفرس رصفتان: وهما عظمان فيهما مستديران منقطعان عن العظام.
 : موضع.-بالتحريك-وقال غيره: رصف  -بضمتين-وقال الجمحي: رصف 

 وقال ابن األعرابي: الرصفاء من النساء: الضيقة المالقي؛ مثل الرصوف.
 الذي ينحدر من الجبال على الصخر فيصفو. وارصف الرجل: إذا مزج شرابه بماء الرصف وهو

 وتراصف القوم في الصف: أي قام بعضهم إلى لزق بعض.
 والمرتصف: السد؛ عن أبن خالويه.

 ورجل مرتصف األسنان: وهو المتقارب بينها.
 والتراصف: التالصق.

 والتركيب يدل على ضم الشيء إلى الشيء.

 رضف

 قال المستوغر واسمه عمرو ابن ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة:  الرضف: الحجارة المحماة يوغر بها اللبن،

باَلِت منها يَنِشُّ  رِ  في اللَّيَنِ  نَِشي شَ   الماُء في الرَّ  الَوغـي 

الواحدة: رضفة. وفي المثل: خذ ما عليها. وهي إذا ألقيت في اللبن لزق بها منه شيء؛ فيقال: خذ ما عليها فأن تركك إياه ال 
 رب في اغتنام الشيء يؤخذ من البخيل وغن كان نزراً.ينفع، يض

 والرصيف: اللبن يغلى بالرضفة. وفي الحديث: فيه أثر الرضيف، وقد ذكر الحديث بتمامه في تركيب ح ص ر.
لما أسلمت  -رضي هللا عنها!-أن هنداً بنت عتبة  -صلى هللا عليه وسلم-وشواء مرضوف: يشوى بالرضف. وفي حديث النبي 

 إليه بجديين مرضوفين وقد. القد: جلد السخلة، أراد: ملء هذا لبناً. أرسلت
تتابع الفتن وفظاعة شأنها بالرضف حيث قال وذكر الفتن: أتتكم الدهيماء ترمي  -رضي هللا عنهما-وشبه حذيفة بن اليمان 

ا كما دخلنا فيها. ضرب رميها بالنشف ثم التي تليها ترمي بالرضف، والذي نفسي بيده ما أعرف لي ولكم إال أن نخرج منه
 بالحجارة مثالً لما يصيب الناس من شرها، ثم قال: ليس الرأي إال أن تنجلي عنا ونحن في عدم التباسا بالدنيا كما دخلنا فيها.

، وقد كتب -ويروى بالصاد المهملة وهي المطرقة-: ضربه بمرضافة -رضي هللا عنه-والمرضافة: الرضف. وفي حديث معاذ 



 ث بتمامه في تركيب و خ ط.الحدي
وقال أبو عبيدة: يقال: جاء بمطفئة الرضف، قال: وأصلها أنها داهية أنستنا التي قبلها فأطفأت حرها، وقال غيره: مطفئة 

 الرضيف شحمة إذا أصابت الرضفة ذابت فأخمدته. والقول ما قال أبو عبيدة.
 وقول الكميت: 

فَة   ُضو  ب خِ طا وَمر  ً لم تُؤِن في الطَّ َغرا َعِجل تُ   ِهيا ها ِحي َن َغر  َوّرِ   إلى ُمح 

المرضوفة في البيت: الكرش تغسل وتنظف وتحمل في السفر، فإذا أرادوا أن يطبخوا وليست معهم قدر قطعوا اللحم والقوه في 
 الكرس، ثم عمدوا إلى حجارة فأوقدوا عليها حتى تحمى ثم يلقونها في الكرش.

 وقول الكميت أيضاً: 

ذَروا بُواأِجي   ئةَ   ُرقى األسي النَِّطاسّيِ واح  ِف التي ال َشوى ُمَطفِّ ض   لهـا الرَّ

 هي الحية التي تمر على الرضف فيطفئ سمه نار الرضف.
والرضفة: عظم منطبق على الركبة. وقال الليث: الرضف: عظام في الركبة كاألصابع المضمومة قد أخذ بعضها بعضاً، 

ثقل فيقول: رضفة. وقال النضر في كتاب الخيل: وأما رضف ركبتي الفرس فما بين الكراع الواحد: رضفة، ومنهم من ي
 والذراع؛ وهي أعظم صغار مجتمعه في رأس أعلى الذراع.

 وقال الليث: الرضفة: سمة تكوى بحجارة حيثما كانت ورضفات العرب أربع: شيبان وتغلب وبهراء وإياد.
 وقال أبن عباد: رضف بسلحه: رمى به.

 قال ابن دريد: رضفة الوسادة: ثنيها.و
 وقال األزهري: ربما رضفت العرب الماء بالرضف للخيل.

 والتركيب يدل على إطبقا شيء على شيء.

 رعف

؛ وهي لغة -أبن دريد: رعف الرجل يرعف ويرعف رعفاً، واالسم: الرعاف، والرعاف: الدم بعينه. وقال غيره: رعف ?بالضم
: من قاء أو رعف في صالته -رعف وال رعف. وفي حديث النبي ?صلى هللا عليه وسلمضعيفة، ولم يعرف األصمعي 

 فلينصرف وليتوضأ.
 وأصل الرعف: التقدم؛ من قولهم: فرس راعف: إذا كان يتقدم الخيل، فكأن الرعاف دم سبق فتقدم، قال األعشى: 

ِسلَـت   به ُعُف اللَف إذ  أُر  بَاحِ إذا النَّق عُ  َغَداةَ   يَر     ثاراالصَّ

وقال ابن دريد: سميت الرماح رواعف ألنها تقدم للطعن، وغن قلت أمها سميت رواعف ألنها ترعف بالدم أي يقطر منها 
 إذا طعن بها؛ كان عربياً جيداً إن شاء هللا. وانشد أبو عبيد الهروي: 

ُعفُ  ـثـالِ  حتّى يَؤوبَ  نَِس   األل َف بالُمَدّججِ ذي القَو   يَر   كالتِّم 

 لمراعف: األنف وما حواليه، يقال للمرأة: لوثي على مراعفك. وفعل فالن ذاك على الرغم من مراعفه، وهي مثل مراغمه.وا
 وأنوف رواعف، قال هدبة: 

نَ  خ  فُ   بالجادّيِ حتّى كأنَّمـا ال تََضمَّ تَُهنَّ َرَواِعفُ  أُنُو  تَع َرض    إذا اس 

 رو بن األشعث بن لجأ: والراعف: طرف األرنبة. وأنف الجبل، وقال عم

تَِوائها حتّى ُعفُ   تَرى العُل بَةَ في اس  ِتالئها يَر   أع الها من ام 

ِف من ُغثَائها كالقُُطنِ      الَمن ُدو 

 وقال أبو عمرو: الرعيف: السحاب الذي يكون في مقدم السحابة.
 وقال الفراء: الرعافي: الرجل الكثير العطاء.

 المطار الخفاف.وقال ابن العرابي: الرعوف: 
رضي هللا -ويقال: بينا نذكره رعف به الباب: أي دخل، وهو من التقدم، ومنه حديث أبى قتادة الحارث بن ربعي األنصاري 

 : أنه كان في عرس وجارية تضرب بالدف وهو يقول لها: أرعفي؛ أي تقدمي.-عنه
إذا احتفرت تكون هناك، فإذا أرادوا تنقية البئر جلس  وقال أبو عبيد: راعوفة البئر وارعوفتها: صخرة تترك في أسفل البئر

 -صلى هللا عيه وسلم-المنقي عليها. ويقال: هي حجر يكون على رأس البئر يقوم عليها المستقي. وفي الحديث: أن سحر النبي 
 جعل في جف طلعة ودفن تحت راعوفة البئر، وقد كتب الحديث بتمامه في تركيب.

 ن فالناً: إذا أعجله، زعموا، وليس بثبت.وقال أبن دريد: أرعف فال
 وأرعف القربة: أي مالها، وكذلك العلبة؛ حتى يرعف منها الماء أو ما جعل فيها.



 وقال ثعلب: استرعف الرجل: إذا استقطر الشحمة وأخذ صهارتها.
 وفرس مسترعف: أي متقدم سابق.

وا حتى ارتفعوا: أي تقدموا وسبقوا، يقول: قويت أبدانهم : يأكلون من تلك الدابة ما شاء-رضي هللا عنه-وفي حديث جابر: 
 فركبوا أقدامهم.

 والتركيب يدل على سبق وتقدم.

 رغف

ابن دريد: الرغف: جمعك العجين أو الطين تكتله بيدك، يقال: رغفته أرغفة رغفاً: إذا جمعته، ومنه اشتقاق الرغيف، وجمع 
 قال لقيط بن زراة:  -عن أبن عباد وهذه-الرغيف: أرغفة ورغف ورغف ورغفان وتراغيف 

ُغـف   إنَّ  َواَء والنَِّشي َل والـرُّ نَةَ   الّشِ ناَء والَكأَس األنف   والقَي    الحس 

ِر وتَع ِجي ل الَكِتـف   وِصفَوةَ   قُُطف   الَخي َل والَخي لُ  للّطاِعني نَ   الِقد 

 لك.ورغفت البعير أرغفه رغفاً: إذا لقمته البزر والدقيق وما أشبه ذ
 وأرغف فالن والغف: إذا حدد نظره. وكذلك أرغف السد وإلغف: إذا نظر نظراً شديداً.

 وفي النوادر: أرغفت في السير وإلغفت.

 رفف

 أبن دريد: رف الرجل المرأة يرفها رفاً: إذا قبلها بأطراف شفتيه، وانشد: 

بَتـي أبـاكِ  وهللاِ  ِدِه أخاكِ  وَهي بَتي  لوال َره   من بَع 

باِء ثََمَر األراكِ  َرفَّ   لََرفَّت  َشفَتَـاَي فـاكِ  إذَن     الّظِ

عن القبلة للصائم فقال: غني لرف شفتيها وأنا صائم، أي أمص وأرتشف.  -رضي هللا عنه-وسئل أبو هريرة 
فُّ واالستمالق. أراد باال ستمالق ومنه حديث عبيدة السلماني: وقال له محمد بن سيرين: ما يوجب الجنابة؟ قال: الرَّ

 المجامعة.
 ً : اإلكثار من األكل، والمرف: المأكل، والرف: المأكل. وروى بعضهم في حديث أم زرع: زوجي -والرف ?أيضا
 ، وقد كتب الحديث بتمامه في تركيب غ ث ث.-مكان لف-عن أكل رف 

فنا أو رفنا فليترك، والرف: مصدر رففت الرجل أرفه رفاً: إذا أحسنت إليه أو أسديت إليه يداً. وفي المثل: من ح
 وفي مثل آخر: فليقتصد.

وقال أبن دريد: الرف المستعمل في البيوت عربي معروف، وهو مأخوذ من رف الطائر، غير أن رف الطائر فعل 
-رضي هللا عنها-ممات ألحق بالرباعي فقيل: رفرف إذا بسط جناحيه. والجمع: رفوف ورفاف. وفي حديث عائشة 

: -رضي هللا عنهما-وما في رفي إال شطر شعير. وقال أبن عباس  -لى هللا عليه وسلمص-: لقد مات رسول هللا 
أن يحج، فقالت امرأة لزوجها: أحجني، قال: ما عندي، قالت: بع تمر رفك.  -صلى هللا عليه وسلم-أراد رسول هللا 

 وقال كعب بن األشرف: إن رفافي تقصف تمراً من عجوة يغيب فيها الضرس.

 أي جماعة.ورف من ضأن: 

 والرف: اإلبل العظيمة، ومنه الحديث: بعد الرف والوقير، وقد كتب الحديث بتمامه في تركيب ج و ح.
 رفيفاً ورفاً: أي برق وتألأل، وأنشد أبن دريد:  -بالكسر-ورف لونه يرف 

ّلِ َرفّاِف الَوَرق   في   ِظّلِ أحوى الّظِ

ل الُجَهنِّي  : على مرج  لم تََر عيني مثله يرف رفيفاً، وقد ُكتَِب الحديث بتمامه في - عنهرضي هللا-وفي حديث عبد هللا بن ِزم 
 تركيب ك ب ب.

 وما أحسن رفَّتَه: أي بَريقه.
. فُّ : يُقال للقطيع من البقر: الرَّ  وقال اللحيانيُّ

فَّةُ: االختالجةُ وأن َشَد:   وُحِكَي عن الِكَسائي: الرَّ

  أم  بالغَي ِث َرفَّ حاجبي أبِكِ   ئبِ أدِر أالّ الظَّنَّ َظنَّ الغا لم

َكَمةُ. فَّةُ: األكلة الُمح   والرَّ
راً فتزيد في أسفله ِخرقَةً من بيوت الشَّ  فُّ أن تأتي المرأة بيتها إذا كان ُمَشمَّ : َرفٌّ وقال أبن َعبّاد: الرَّ عَِر ويقال لكل مشرف 



. ف   والوبر، وجمعه: ُرفُو 
ُب، فِي ُف: الِخص  َسُن. قال: والرَّ  والسُّو 

َشُن. و  فِي ُف: الرَّ  والرَّ
نازالً باألبطحِ وإذا فسطاط  مضروب  وسيف  معلق في  -رضي هللا عنه-وقال َشمر في حديث عقبة بن صوحان: رأيت عثمان 

 رفيف الفسطاط وليس عنده َسيَّاف  وال ِجل َواز. َرفِي فُه: سقفه.
 وقال في قول األعشى: 

ـالمن آل َجف نَ  وَصِحب نا ً   ةَ أم  فِي فِ  كا   ِكراماً بالشَّأ ِم ذاةِ الرَّ

ِبُر عليها؛ وهي أن  تَُشدَّ سفينتان أو ثال فِي ِف سفن  كان يُع   ث للَمِلِك.أراد: البساتين التي تَِرفُّ بنضارتها واهتزازها، وقيل: ذاةُ الرَّ
فَة : إذا تندت، قال األعشى يصف ث . وشجرة َرفِي  : نَد   غر امرأة : وثوب  َرفي ف 

 ً بُـهُ  وَمَها   الُمتَيََّم ذا الَحراَره   يشفي  تَـِرفُّ ُغـُرو 

عَُل في أسفل البيضة. فافَةُ التي تُج   وقال أبو عمرو: الّرِ
فَّةُ  فَِة، وقالوا: التُّ -بالضم-وقال ابن دريد : الرُّ فَِة.: ُحطاُم التبن أو التبن بعينه. ومن أمثالهم: استغنت التُّفَّةُ عن الرُّ  فَةُ عن الرُّ

فَُف  فَِف.-بالتحريك-والرَّ قَّةُ، يقال: ثوب َرِفي ف  بَيُِّن الرَّ  : الّرِ
: حظيرة الشاء. فُّ  وقال غيره: الرَّ
 وَرفَّ قلبي إلى كذا: أي ارتاح.
 وَرفَّ فالن  بفالِن: أي أكرمه.

 وَرفَِّت الُحوار أُمه: أي َرِضعها.
فاً، وَرفِي فاً عن أبن عباد.وَرفَّ له: سعى بما عز وهان من خدم ، ُرفُو  ؛ يَُرفُّ ويَِرفُّ  ة 

 وَرفَّ له: أي هشَّ له في تََخلُّب  وخضوع.
 وَرفُّوا به: أي أحدقوا.
فاِرُف: السريع.  والرُّ

ف َرُف: ثياب خضر تتخذ منها المحابس، الواحدة: َرف َرفَة ، وبعضهم يجعله واحدا، قال هللا تعالى: )ُمتَِّكئ ين على َرف َرف   والرَّ
ف َرُف كل ما فضل فثُنِي. وفي حديث  ف َرُف: الفًًرُش، وقيل: الرَّ ف َرُف فضول المحابس، وقال أبو عبيدة: الرَّ (، وقيل: الرَّ ر  أبن ُخض 

 بساطاً.أنه قال في قوله تعالى: )لَقَد  رأى من آيات َربِّه الُكب رى(: رأى َرف َرفاً أخضر سد األفق؛ أي -رضي هللا عنه-مسعود 
ف َرُف  ُر الِخبَاء.-أيضا-والرَّ  : ِكس 

 وَرف َرُف الدرع: ما فضل من ذيلها وتدلى من جوانبها، قال العّجاج: 

َدةً  وبيضة  بيضاء ِدالصاً َزَغفا واجتاب ُرو   وَرف َرفا َمس 

 وأنشد أبو عمرو: 

  من أصناف ريط  وَرف َرفِ  سوابغُ   لنَّزالُون تغشـى نِـعَـالَـنـا وإنا

 وَرف َرُف األيكة: ما تهدل من أغصانها.
: هذا القول غير أبن األعرابي، قال: وقال أبن األعرابي: داَرةُ ُرف ُرف  بالضم-وداَرةُ َرف َرف   ، قال -قال ثعلب  ر  : في ديار بني نَُمي 

 الراعي: 

  يوماً ُهنَي َدةُ مصرعا لتصرعه  ما أَرت هُ يوم َداَرةِ َرف َرف   رأى

.وذَاةُ رَ  : واد  لبني ُسليم   ف َرف 
ف ًرُف: ضرب من السمك.  وقال اللَّي ث: الرَّ

عَةُ للُمِعطَّل عَِة التي منها هذا البيت أخاه عمراً؛ وتُروى الِقط   وقال األصمعي في قول َمع ِقل  الُهذلي يصف أسداً ويرثي بالِقط 
 الُهذَلي أيضا: 

  فاً منها ِسبَاطاً وخروعاَرف رَ  َحمى  أيكة  ال يأمن الناُس غـيبـهـا له

ف َرَف شجر مسترسل ينبت باليمن.  إن الرَّ
ف َرُف  ً -والرَّ عَُل عليه طرائف البيت.-أيضا فُّ تُج   : الرَّ

ف َراف: طائر؛ وهو خاطف ظله عن أبن سلمة، وربما سموا الظليم بذلك ألنه يَُرف ِرُف بجناحيه ثم يعدو.  والرَّ
 ت عليه جناحيها.وأَرفت الدجاجة على بيضها: بسط 

ف َرفَةُ: الصوت.  وقال أبن عباد: الرَّ
ك جناحيه حول الشيء يريد أن يقع عليه.  وَرف َرَف الظَِّليُم: إذا حرَّ

: أي برق. تَفَّ  وقال أبن عباد: أر 
فُّ للقطيع من اإلبل والشاء وال  بقر.والتركيب يدل على الَمّصِ وما أشبهه؛ وعلى الحركة والبريق، وقد شذ عنه الرَّ



 رقف

َعُد. قَُف من البرد: أي يُر  ُف، يقال: رأيته يُر  فُو  ُف: الرُّ قُو   أبن األعرابي: الرُّ
. قُِفيُّ قُُف: أسم امرأة أو بلد، ومنه العباس أبن الوليد التَّر   وقال األزهري: تَر 
رت القاف في أ قَاِف؛ ُكّرِ َدةُ؛ مأُخوذة من اإلر  ع  قَفَةُ: الّرِ ولها، فعلى ما ذكر األزهري وزنه َعف عَل  وهذا وقال األزهري: القَر 

 الفصل موضع ذكره ال فصل القاف.
قَِف الرجل  فاً: وهما القشعريرة. -على ما لم يَُسمَّ فاعله-وقال أبو مالك: أُر   وقف قُفُو 

 ركف

: ارتكف الثلج: إذا وقع فثبت في األرض.  َشِمر 

 رنف

َراَمجُ  نَُف: بَه  ن ُف والرَّ ن ُف: من شجر الجبال. وفي مقتل تأبط شراً: أن الذي رماه الذ منه أبو عبيد: الرَّ  البر، وقال غيره: الرَّ
؛ فلم يزل تأبط شراً يخِذُمها بالسيف حتى وصل إليه فقتله ثم مات من رميته، قال أوس بن حجر يذكر نبعة:   بَِرن فَة 

 به نبع طوال وحثـيل بواد    في ِغي ِلها وهي حظوة   تعلمها

 ُمـتَـغَـيّلُ  أث يِت  ناِعم   ألفُّ   وَظيَّان  وَرن ف  وَشوَحط   وبان  

: أخبرني أعرابي من أهل  ي نََوِريُّ َوى: "ُمتَعَبُِّل" أي قد سقط ورقه. وهذه كلها من شجر الجبال. وقال الّدِ أي صار غيالً، ويُر 
ن ُف هو هذا الشجر الذي يقال له الِخالَُف البَل   ن ُف: ما ينضم ورقه إلى قضبانه إذا جاء الليل السََّراةِ قال: الرَّ ِخيُّ وهو بعينه. والرَّ

 وينتشر بالنهار.
انِفَةُ: أسفل األل يَة وطرفها الذي يلي األرض من اإلنسان إذا كان قائماً، وقيل: الّرانِفَةُ ما سأل من األل يَِة على الفخذ ين، وفي والرَّ

وان أنه قال له رجل  َحة ؛ فقال: في أي موضع من جسدك؟ قال: بين الّراِنفَِة والصفن، حديث عبد الملك بن مر  : خَرجت  بي قَر 
ُن ما كنَى، قال عنترة بن شداد يهجو عمارة بن زياد العبسي:   فأعجبه ُحس 

َدي ِن ترجف َمتَا تَطارا أل يَتَي كَ  َرَوانِفُ   ما تلقني فَر   وتُس 

 ا.وقال أبو حاتم: راِنفَةُ الكبد: ما َرقَّ منه
ياني: َرَوانُِف األكمام رؤوسها.  وقال اللِّح 

يَةُ اليد، وُجلَي َدةُ طرف الروثة.  والّرانِفَةُ أيضاً: طرف غضروف األذن، وأل 
َوانُِف: أكسية  تُعَلَّق إلى شقاق بيوت األعراب حتى تلحق باألرض، الواحدة: َرانِفَة .  والرَّ

 وقال أبن عباد: َرانُِف كل شيء: ناحيته.
فََزاِن بن شريك، وهو القائل فيه: والمِ  نَاُف: سيف الَحو   ر 

نَاُف قد فـل َحـدَّه إن   به في المأزِق المتالحمِ  ِجالِدي  يكن الِمر 

هـم تََواَرثَه  الجَماِجـمِ  قّدي شؤونَ  فأردفه  اآلباء من قبل ُجـر 

َخت ُهما من اإلعياء، وفي الحديث: أنه  الوحي وهو  -صلى هللا عليه وسلم-كان إذا نزل على النبي وأرنفت الناقة بأذنيها: إذا أر 
نُِف بأذُنَي ها من ثقل الوحي.  على القصواء تذرف عيناها وتُر 

ك رأسه فتقدمت ِجل َدةُ هامته. نََف البعير: إذا سار فحرَّ  وقال أبن عبّاد: أر 
نِفاً: أي مسرعاً.  وجاءني الرجل ُمر 

 والتركيب يدل على ناحية من الشيء.

 وفر

فاً لمن ترك الهمز، قال: وقال قوم: بل  ُف َرو  ُف مصدر راَف يَُرو  و  فَةُ الرحمة. وقال ابن دريد: الرَّ و  أبن األعرابي: الرَّ
أ فَِة ?مهموز ُف من السكون وليس من قولهم: َرُؤف  رحيم؛ ذاك من الرَّ و  ، وقرأ -الرَّ ف  : َرو  ِمز  ، إال أنه في لغة من لم يَه 

( بالتليين، وظنه بعضهم أنهما قرآه بالواو؛ وهو َوهم ، ألن الكلمة مهموزة، والهمز الحسن البصري و هري: )لََرُوف  الزُّ
. وَراَف يََراُف  بعة  " بتليين همزة ُمش  ف  لغة في َرأَف  -مثال ناَل يَنَالُ -المضموم إذا لُيَِّن أشبه بالواو، وقرأ أبو جعفر: "لََرُوو 

أُف، ويُرَوى قول القطامي  : ير 

ُر مزجهـا وراف   وما فينا عن الشُّرِب صادفُ  ِلنُحمى  ُسالف  شعشع التَّج 



 بالهمز وتركه، ويفسرونه بالخمر، والرواية الصحيحة: وَراحٍ.

 رهف

َهافَةُ   .: موضع زعموا-بالضم-ابن دريد: الرُّ

، ورَ  -بالضم-وقال غيره: َرُهَف الشيء  ُهُف َرَهافَة وَرَهفاً؛ فهو َرِهي ف  . وفي يَر  ف  ُهو  فاً: دققته؛ فهو َرِهي ف  وَمر  َهف ُت السيف َره 
قال: وكان عامر  -صلى هللا عليه وسلم-وذكر مجيء عامر بن الطفيل إلى رسول هللا  -رضي هللا عنهما-حديث ابن عباس 

َهفَه دقيقه. َف البدن. أي ُمر  ُهو   َمر 
َهف ُت سيفي: أي رقَّقُت شفرتيه.  وأر 

: خامص البطن متقارب الضلوع، وهو عيب.وقال ابن دريد: ف َهف   رس ُمر 

 ريف

ي ُف ما قارب  ي ُف الخصب والسعة في المأكل والمشرب. وقال غيره: الّرِ ي ُف: أرض فيها زرع وخصب. وقال الليث: الّرِ الّرِ
ي ُف حيث تكون به الخضر والمياه والزروع.  الماء من أرض العرب. وقال غيره: الّرِ

ي َف، قال: وَراَف البدوي يَ   ِري ُف: إذا أتى الّرِ

فُ  جوابُ   يأكل البَق َل وال يَِري فُ  ال  بيد  أِلف  عـُزو 

    يرى في بيته القَِلي فُ  وال

 وَرافَِت الماشية: إذا رعت الريف.
 وذكر األزهري: الّراف الخمر؛ في هذا التركيب.

: إذا أخصبت.أي خصبة. وأَرافَِت األرض و -وأرض َريِّفَة  ?بتشديد الياء يَفَت   أر 
يَف نَا: أي صرنا إلى الريف.  وأر 

 وتََريَّف نا: أي حضرنا القرى ومعين الماء.
نَِّة: أي قاَرفَها وَطنََّف لها.  وقال ابن عبّاد: َرايََف للّظِ

.  والتركيب يدل على خصب  وخير 

 زأف

ؤافُ  أفه َزأ فاً: إذا أعجلته، وهو الزُّ  .ابن دريد: َزأف ُت الرجل أز 
 وقال الِكَسائي: موت ُزؤاف  وُزَعاف  وُزؤام : أي وحي، وكذلك السم.

أف ُت عليه: أي أجهزت عليه.  وأز 
أَف فالناً بطنه: أي أثقَلَه فلم يقدر أن يتحرك.  وأز 

 زحف

فاً وَزَحفَاناً: مشى. فاً وُزُحو  َحُف َزح   َزَحَف إليه يَز 
َن إلى العدو. وقو َحفُو  ُف: الجيش يَز  ح  َحفُوا إليهم والزَّ فاً( أي لقيتموهم زاِحِفي َن؛ وهو أن يَز  له تعالى: )إذا لَِقي تُم الذين كفروا َزح 

 قليالً قليال. ويقال: َزَحَف الدَّبى: إذا مضى قدماً.
َحُف على األرض قبل أن يمشي، والبعير إذا أعيا َحُف إليه، والصبي يَز  فجر  والّزاِحُف: السهم الذي يقع دون الغرض ثم يَز 

َحُف وهي ابل زواحف؛ الواحدة: زاِحفَة ، قال الفرزدق:  ِسنَه؛ يقال: هو يَز   فِر 

تَق بلين  كنديف القطن منثورِ  بحاصب    شمال الشَّأ م تضِربُنـا ُمس 

ُحِلـنـا على جيها َمَحاِسيرِ  على  عمائِمنا يُلقى وأر    َزَواِحَف نُز 

 ه، قال أبو وجَزةَ: وَمَزاِحُف السحاب: حيث وقع قطره وزحف إلي

قَـاِء مـرتـعـه أخلى ن  بَبِ  يقُرو  بِلي نَةَ والرَّ   َمَزاِحَف َجوِن ساقط الرَّ

 أراد: ساقط الرباب؛ فقصره.
 وكذلك َمَزاِحُف القوم، قال ساعدة بن جؤية الهذلي: 



  الَمَزاِحِف تلّى في نضوخِ دمِ  لدى  عليها ُشَراِعيّاً فـغـادرهـا أنحى

 فَةُ: من قرى َزِبي َد.والُمَزي حِ 
، قال: -مصغراً -وُزَحي ف    : جبل بين ضريَّةَ ومغيب الشمس وبجانبه بئر يقال لها بئر ُزَحي ف 

  ُزَحي ف  واألعادي ُجنَّحُ  يوم  صبحنا قبل من يَُصبِّحُ  نحن

 ً    تـلـمـحُ  فيها بُنُود كتائبا

ُف من النوق: التي تجر رجيلها إذا مشت. ُحو   والزَّ
يحِ واألالء، ألنه يُسِرعُ االشتعال فيهما، وقيل المرأة من العرب: ما لنا نراُكنَّ ُرسحاً؟ قالت: أرسَ ونا فَتَي ِن: نار الّشِ ح  َحتنا ر الزَّ

فَتَي ِن، أي نار العَرفَج ألنها سريعة االلتهاب؛ فحين تلتهب تَتَنَّجى فإذا خمدت رجعت إليها. ح   نار الزَّ
حَ  باه يصطكان، وهووقال ابن عبّاد: الزَّ قُو  فَفَةُ من الرجال: الذي يكاد ُعر  ً -ن  َحُف على األرض.-أيضا  الذي يز 

 : ال يسيح في البالد.-ورجل ُزَحفَة  ُزَحلَة  ?كتَُؤدة  
 .-بالفتح والتشديد-وقد سموا زاِحفاً وَزّحافاً 

 ، َحاف  ؛ وإذا كان ذلك عادته فهو ِمز  ِحف  يا فهو ُمز  َحَف البعير: أع   قال العجاج يصف الكالب والثور: وأز 

َحفا ِمي لين  شوارعاً وأوَغفا وأوَغفَت   َحفَت  وأز    ثم أز 

َحفَت  من اإلعياء: أي قامت منه، قال أبو زبيد حرملة بن المنذر الطائي يرثي عثمان  رضي -وفي الحديث: وأن راحلته أز 
 : -هللا عنه

  جون َمَزاِحي فِ  تكشف عن طير    بأيدي القـوم فـي َكـبـد   كأنهن

َحَف لنا بنو فالن: صاروا َزحفاً.  وأز 
َحَف الرجل: إذا انتهى إلى غاية ما طلب وأراد  .وقال أبو الصقر: أز 

 وقال ابن دريد: تََزاَحَف القوم في القتال: إذا تََدانَوا.
عر: أن يسقط بين الحرفين حرف فََزَحَف أحدهما إلى اآلخر، يقال: َحاف في الّشِ . والزَّ  ِشعر  ُمَزاَحف 

َف إليه: تمّشى، قال:   وتََزحَّ

ـفُ  ِلَمن   السَِّفي ِن إذا تقاعس يحذَفُ  عوم  الظَّعائن سيرهن تََزحُّ

َدَحَف.  وكذلك أز 
 والتركيب يدل على االندفاع والمضي قدماً.

 زحقف

َحن قَُف  : الزَّ تِه، والقياس -مثال َجَحن فَل  -أبو زيد  َحُف على أس  َحن فَُف : الذي يَز   ، قال األغلب: -بفاءين-من جهة االشتقاق: الزَّ

فِ  له  شيخ  أرسح  َزَحن قَـفِ  طلة  ثنايا مثُل َحّبِ العُلَـّ

ها  بناشئ  مهفهـفِ  فبَُصَرت     األمَر إذا لم تحلفِ  يبتَزُّ

َسح " يُقَّوي كونه بفاءين، وذكره األزهري في الخماسي، ولو كان بفاءين لكان   موضع ذكره الثالثي.وقوله: "أر 

 زحلف

فَةُ: آثار تزلج الصبيان من فوق التل إلى أسفله، وهي لغة أهل العالية، وتميم تقوله بالقاف، قال الُكَمي ُت:  لُو  ح   األصمعي: الزُّ

بى إن كنَت فاعلهُ  ووصلهنَّ  فَة  َزلَلُ  وفي  الّصِ لُو  بى ُزح    مقام الّصِ

بى َمِزلَّةٌ بمنزلة ْحلُْوفَِة، وقال آخر:  يقول: مكان الص ِ  الزُّ

فَة  ُزلٌّ  ِلَمن لُو    العينان تنهلُّ  بها  ُزح 

 وقال أوس بن حجر: 

حاِلف صفا  قَي ُدوداً كـأن سـراتـهـا يُقَلِّبُ  ُهن  قد َزلَّقَت ه الزَّ   ُمد 

 الُمْدُهُن: نُقَرةٌ في الجبل يَستنِقُع فيها الماء، قال مزاحم العُقيلي: 



 ً حاِلفُ  ثِماد    اً ثم ِمل قى ِسبـاِلـهِ ونبع بََشاما   وأوشال  حمتها الزَّ

حاِلُف: دواب صغار لها أرجل تُشبِهُ النمل.  والزَّ
ُف: الصفا األملس يُشبَّهُ الَمت ُن السمي لُو  ح  . قال: والزُّ ق ِل: أي ُمل ُس مالبطون ِسمان  ن به، قال أبو وقال ابن عباد: ُحمر  َزَحاِلُف الصُّ

 ة بن الحجاج اإليادي: داود جاري

ف    خـظـاتـان وَمتنـانِ  لُو    من الهضب َكُزح 

لَقَةُ. ِلي ُف: الَمز  ح   والّزِ
لََف، قال العّجاج:  لَف تُه فتََزح  لَفَةُ: كالدحرجة والدفع، يقال: َزح  ح   والزَّ

لَفا بالراحِ كي أدفعها  قد كادت تكون دنَفَا والشمسُ   تََزح 

لَفَةُ في الكال ح   م: السرعة فيه.والزَّ
لَف ُت اإلناء: َمألتُه.  وَزح 

لَف ُت له عشرة: أعطيتها إياه.  وَزح 
: إذا تنحى. لََحفَّ َحلَفَّ واز   وإز 

 زخرف

(، وفي حديث النبي  ُرف  ُرُف: الذَهُب، قال هللا تعالى: )أو يكون لَك بيت من ُزخ  خ  : أنه لم يدُخل الكعبة -صلى هللا عليه وسلم-الزُّ
. أراد النقوش والتصاوير التي ُزيِّنَت  بها الكعبة وكانت بالذهب.يوم الفتح  ُرِف فَُمحَي وأمر باألصنام فَُكِسرت  خ   حتى أمر بالزُّ

ُرفَها( أي  نَه بترقيِش الكذب، ومنه قوله تعالى: )إذا أخذت األرُض ُزخ  ُرَف القوِل ُغرورا( أي ِزي نتَه وُحس  وقوله تعالى: )ُزخ 
ِن الشيء.تََزينت  بألوان ن ُرُف كمال ُحس  خ   باتِها، والزُّ

َرُف به السُّفُُن. خاِرُف: ما يَُزخ   وقال الليث: الزَّ
خاِرُف: دويبات تطير على الماء ذوات أربع مثل الذباب.  والزَّ

 وَزخاِرُف الماء: َطَرائقُه.
َرف ُت الشيء: َزيَّن تُه، قال العجاج:   وَزخ 

فـا يا   طلل أمسى تخال المصحفا من  صاح ما هاج العيون الذُّرَّ

َرفـا والُمذَهبَ  ُرُسومه    الُمَزخ 

 وتََزْخَرَف الشيء: تََزيََّن.

 زخف

َخُف: إذا فَ  ُو؛ والفخر أيضاً، وقال األزهري: يقال َزَخَف يَز  ه  ِخي ُف مثل الَجِخي ِف: وهو الِكب ُر والزَّ : الزَّ َزن ِجيُّ َخَر، الخار 
، قال  : فخور  َخف   الُمعَطُل الُهذليُّ يخاطب عامر بن سدوس  الخناعي: ورجل ِمز 

َخفا كفى  فتاُهم غير شك  زعمتَـهُ  وأنت   بَك ذا بَأ و  بنفسك ِمز 

ِخي ُف أخذ اإلنسان عن صاحبه بأصابعه البَِشي ذََق.  وقال ابن األعرابي: التَّز 
ِخي ُف في الكالم: اإلكثار منه.  وقال ابن عباد: التَّز 

فُ   : التََّحسُُّن والتََّزيُُّن.والتََّزخُّ

 زدف

َدَف. َدَف الليل: بمعنى أس   ابن عباد: أز 

 زرف

 ابن دريد: الزيادة في الشيء، يقال َزَرَف الرجل في حديثه: إذا زاد فيه.
: طويلة  ف  . وقال الليث: ناقة َزُرو  ف  ف  وَرُزو  ، فهي َزُرو  الرجلين واسعة وقال غيره: َزَرفَِت الناقة: أسرعت، وكذلك َزَرفَت 

 الخطو.
 وقال ابن فارس: َزَرَف إذا قَفََز. 

َرفَةُ: من قرى بغداد.  والَمز 



 وقال ابن األعرابي: َزَرف ُت إليه وَرَزف ُت إليه: أي تقدمت إليه.
ً  -بالكسر-وَزِرَف الجرح  ء. -بالتحريك -َزَرفا  أي َغفََر وانتفَض بعد البُر 

َرافَةُ  :  : الجماعة من-بالفتح-والزَّ  الناس، وكان القَنَاني يقولها بتشديد الفاء، قال قريط بن أُنَي ف 

  إليه َزَرافات  وُوحدانا طاروا  إذا الشرُّ أبدى ناِجذَي ِه لهم قوم  

َرافاِت؛ فإني ال أأ ُخذُ أحداً من الجالسين في َزَرافَة  إال ضربت عنقه.  وفي حديث الحجاج: إياي وهذه السُّقَفَاء والزَّ
َرافَةُ  وقال : دابة، وال أدري أ عربية صحيحة أم ال؟ قال: وأكثر ظني أنها عربية؛ ألن أهل اليمن -بضم الزاي-ابن دريد: الزُّ

َرافَةُ بالفتح والضم والفاء تُشدَُّد وتَُخفَُّف في الوجهين. ويقال  َرافَةُ والزُّ لها يعرفونها من ناحية الحبشة. وقال غيره: هي الزَّ
بِلَن ك: أي فيها مشابه من البعير والبقر والنمر.بالفارسية: شُ  كاو   تُر 

ّرافات   : الَمنَاِزف الذي يُن َزُف بها الماء للزرع وما أشبه ذلك، وأنشد: -بالفتح وتشديد الراء وتخفيف الفاء-وقال أبو مالك: الزَّ

  الشام َزّرافاتُها وقصورها من

َرف تُ    الناقةَ: َحثَث تُها، قال: وأز 

فِ  ِرفُهايُز     اإلغواء أي َزر 

َرافَةَ. َرَف الرجل: إذا اشترى الزُّ  وقال ابن األعرابي: أز 
َزَف: إذا تقدم. َرَف وأر   قال: وأز 

ُف في الحديث: أي يزيد فيه. وإذا  ِف، وقال األصمعي: كان يقال إن ابن الكلبي كان يَُزّرِ ر  ري ُف: الزيادة في الحديث كالزَّ والتَّز 
ف َت وَزلَّف َت.ذرع الررجل ث  وباً فزاد قيل: َزرَّ

َف على الَخمِسيَن: إذا أربى عليها.  وَزرَّ
ي تُه. ف ُت الرجل عن نفسي: أي نَحَّ  وَزرَّ

: أي متعب، قال ُملَي ُح بن الحكم الُهذلي:  ف  س  ُمَزّرِ  وِخم 

فُ  يسير  بريداً ثم أمسوا بِشـلَّة   فراحوا   بها للقوم ِخمس  ُمَزّرِ

رِ  ً -ي ُف والتَّز   : التنفيذ.-أيضا
 وان َزَرفَِت الريح: مضت؛ والقوم: ذهبوا ُمن تَِجعين.

 واإلن ِزَراُف: النفوذ.
 والتركيب يدل على سعي  وحركة.

 زرقف

: أي اسرعت. َرن قَفَت  َرن قَفَِت اإلبل واد  قَفَةُ: السرعة، وقال غيره: از  ر   ابن دريد: الزَّ

 زعف

فاً: أي  َعف ه َزع  .َزَعفَه يَز  ، وكذلك موت ُزَعاف  : أي قاتل   قتله مكانه. وسم ُزعاف  وُزؤاف  وُذَعاف 
ُف: الَمَهاِلك. ُعو   وقال ابن األعرابي: الزُّ

عاَمةُ: الحية. عافَةُ والِمز   وقال أبو عمرو: الِمز 
. : ليس بعذب  َعف   وقال ابن عباد: ِحسي  َمز 

 وقال ابن فارس: َزَعَف في حديثه: أي َكذََب.
: قاتل.وقال ال ِعف  َعف ُت عليه: أجهزت عليه، وموت  ُمز  َزن ِجي: أز   َخار 

: ال يُطني أي ال يُبقي. وقال األزهري: كان عبد هللا بن َسب َرةَ أحد الفُتاك في اإلسالم، وكان له  ِعف  وقال األصمعي: سيف  ُمز 
ِعَف، وفيه يقول:   سيف  سماه الُمز 

ِعف  المأثوِر هامتهُ  َعلَوتُ    استجاب لداِعي ِه وقد َسِمعا فما  بالُمز 

ِعف؛ وتحت الّراء  قال الصغاني مؤلف هذا الكتاب: قرأت في كتاب السيوف ألبن الَكل بّيِ بخّطِ محمد بن العباس اليزيدي: الُمر 
 عالمة نُق طة  احترازا من الزاي.

ته. َدَعف تُه: إذا أق عَص  َعف تُه واز   وقال األصمعي: أز 

 زعنف



نِفَ  ع   : القصير.-بالكسر-ةُ: الّزِ
نِفَةُ: طائفة من كل شيء، والجمع: َزَعانُِف. وإذا رأيت جماعةً ليس أصلهم واحداً قلت: إنما هم َزعانُِف، بمنزلة َزعانِِف  ع  والّزِ

عانِ  ي َف مالذين األديم وهي في نواحيه حيث تَُشدُّ فيه األوتاد إذا مدَّ في الدباغ. وفي حديث عمرو بن ميمون: إياكم وهذه الزَّ
 رغبوا عن الناس وفارقوا الجماعة.

عانُِف أصلها أجنحة السمك، فقيل لألدعياء: َزَعانُِف ألنهم التصقوا بالصميم كما التصقت تلك األجنحة بعظم  وقال المبرد: الزَّ
 السمك، وأنشد ألوس بن حجر يصف حماراً: 

عانِ  في جانبيه قوائمه  زال يفري البيد حتى كأنما فما  فُ الزَّ

عر. عانِي ِف إشباع كسرة ، وأكثر ما تجيء في الّشِ  والياء في قول عمرو في الزَّ
َق من أسافل القميص يَُشبَّهُ به رذال الناس، وأنشد لمزاحم العقيلي:  عانُِف ما تََخرَّ  وقال ابن األعرابي: الزَّ

َراق  أشمَّ كأنـه وِطيِري عانِفُ  سليمُ   بِمخ    ِرماح  لم تلده الزَّ

ماح مثل طِ  َراُق: الكريم لم تنله َزَعانُِف النساء أي لم يتزوج لئيمة قط، سليم ِرماح : أي قد أصابته الّرِ يِري: أي اعلقي، والِمخ 
 سليم الَحيَِّة.

نَع تُها: إذا زينتها. نَف ُت العروس وَزه   وَزع 

 زغرف

: كثير الماء.  ابن عباد: بحر  َزغ َرف 
 عقيلي: وقال األصمعي في قول مزاحم ال

ت هُ البحار خليج  ُمّران  جرى تحت ظلها كَصع َدةِ  غاِرفُ  أمدَّ  الزَّ

عاِرف. غاِرَف وال الزَّ عاِرُف" مهملة، وروى أبو حاتم: "الَمَحاِذُف" وقال: ال أعرف الزَّ  ويُروي "الزَّ

 زغف

ُف: السحاب الذي قد َهَراَق ماءه وهو مجلل السماء. غ   ابو عمرو: الزَّ
فَةُ  غ  َغفَةُ ?تُسكَُّن وتحرك والزَّ ع  -والزَّ : الدرع اللينة، وقال الشيباني: الواسعة، وقال الليث: المحكمة، يقال، درع َزغ ف  وُدُرو 

ف  كان عربياً، إن شاء هللا تعالى. : وإن ُجِمعَت  على أزغاف  وُزُغو  ، وقال ابن دريد   َزغ ف 
، قال طريف بن تميم  العنبري:  وقال غيره: الجمع َزغ ف  وَزَغف 

  تُردُّ السيف وهو ُمثَلمُ  َزغ ف    األغرُّ وفوق ِجلِدي نثرة تحتي

 وقال الربيع بن أبي الُحقيق.

ّ لـي لـو أبـصـرتـه ُربَّ  َغف   َحَسنِ   َعم    المشية في الدرع الزَّ

َغُف: الرقيقة الحسنة السالسل. : الزَّ  وقال ابن ُشَمي ل 
: وهو ال َغف  َدِغُف كل شيء.وقال الليث: رجل ِمز  ُم الرغيب يَز   َجّزاف المن ُهو 

: يقال  َغُف: أطراف الشجرالضعيفة؛ الواحدة: َزَغفَة ، قال: وقال لي بعض بني أسد  َغُف: ُدقَاُق الحطب. وقال الدينوري: الزَّ والزَّ
َغُف وذلك إذا عسا؛ قال: وحينئذ يُتََّخذُ منه الِقلي، قال: وقال بعض مِث الزَّ َغُف حطب العرفج من أعاليه  ألعالي الّرِ واة: الزَّ الرُّ

 وهو أخبثه وأردوه، وخشب العرفج ِضَرام  ال جمر له.
 وقال أبو زيد: َزَغَف لنا ماالً كثيراً: أي َغَرَف.

: إذا حدث وقال ابو مالك: رجل َزّغاف  وقد َزَغَف كالماً كثيراً: إذا كان كثير الكالم. وقال ابو عبيدة: َزَغَف لنا فالن في الحديث
 فزاد فيه وكذب.

ِف للدرع الواسعة الطويلة اللينة من هذا. غ  يت: أظن اشتقاق الزَّ ّكِ  وقال أبن الّسِ
َدَغَف: أي أخذ كثيراً.  واز 

 والتركيب يدل على سعة وفضل.

 زفف

 َزفَف ُت العروس إلى زوجها أزفُّها: أي هديتها: َزفّاً وِزفافاً.
 : أي مرة أو مرتين.-بالفتح- أو َزفَّتَي ِن وقال ابن دريد: يقال جئتك َزفَّةً 



َزفي فاً: أي أسرع، وكذلك َزفَّ القوم في مشيتهم، قال هللا -بالكسر-ويقال: َزفِي ُف الظَّليم ابتداء عدوه، يقال: َزفَّ الظليم يَِزفُّ 
، وأنشد أبن دريد. . وكذلك-صلوات هللا عليه-تعالى: )فأق بَلُوا إليه يَِزفُّوَن( أي يُسرعون إلى إبراهيم فُّ  الزَّ

 وانِت تقرعين الدُّفّا ليالً   ُسق نا الَمِطي َزف ا فطالما

    معصماً وَكفّا وتخضبينَ 

 ويقال للطائش الِحل ِم: قد َزفَّ َرأ لُه.
. : وهو هبوب ليس بالشديد ولكنه في ذلك ماض   والريح تَِزفُّ

 ذا ترامى بنفسه، قال: وقال الليث: َزفَّ الطائر في طيرانه َزفِي فاً: إ

ً  وترى   الريش إذا َزفَّ زقا لَثِقَ   الُمّكاَء فيه ساقطـا

 وقوله: 

بانى بالعجاج القواصف َزفِي فَ    الزُّ

 يصف هبوب الريح عند طلوع ُزبانى العقرِب.
َزةَ اليشكري:  ف  لسرعتها، قال الحارث بن ِحلِّ  ويقال للنعامة َزفُو 

ف   لَة   بَِزفُو  يَّة  َسق فَاءُ  مُ   أُمكأنها ِهق    ِرءال  َدّوِ

 ويروى: "َسف عَاُء" أي سوداء، شبَّه ناقته بالنعامة.
ُف  فُو  ً -والزَّ  : فرس  كان للنعمان بن المنذر.-أيضا

ُك جناحيه ويعدو؛ وهو أول عدوها. ف َزاُف: النعام الذي يَُزف ِزُف في طيرانه، أي يَُحّرِ ف َزُف والزَّ  والزَّ
ف َزافَةُ: الريح التي تَسَمع لها صوتاً، قال ُمزاحم العقيلي: وقال غيره: ال  زَّ

 ً فاِزفِ  َعثاِني نُ   وشماالً نَي َرجاً تعتَِقـي هـمـا َصبَا   نوبات الجنوب الزَّ

 وريح َزْفَزٌف: سريعة، قال األخطل: 

  ريح  َزف َزف  َزفَيَانِ  أعاصير  ثياب البربري تِطي ُرهـا كأن

.ويُروى: َزف َزفَ   ت 
 وقال ابن دريد: ريح َزف َزف  وَزف َزاف  وَزف َزافَة : إذا كانت شديدة الهبوب دائمته.

ف َزاُف: الخفيف. ف َزُف والزَّ  وقال أبن عباد: الزَّ
فَّةُ   َرةُ، ومنها حديث النبي -بالضم-وقال غيره: الزُّ م   رضي هللا-أنه صنع طعاماً في تزويج فاطمة  -صلى هللا عليه وسلم-: الزُّ

َرةً بعد زمرة.-رضي هللا عنه-وقال لبالل   -عنها  : أدخِل الناس َعلَيَّ ُزفَّةً ُزفَّةً. أي ُزم 
 والِمَزفَّةُ: الِمَحفَّة التي تَُزفُّ فيها العروس.
: السريع. فّانيُّ  وقال ابن عباد: األَزفُّ والّزِ

 وقال غيره: َزفَّ البرق: لمع.
فُّ  فُّ ريش  ِصغار كالزغب تحت الريش الكثيف، قال: وقال : صغار ريش الن-بالكسر-والّزِ عام والطائر. وقال ابن دريد: الّزِ

فُّ إال للنعام.  بعض أهل اللغة: ال يكون الّزِ
. فَِف: أي ذو ِزف ّ ُملتف ّ  وقال غيره: يقال َهي ق  أَزفُّ بَيُِّن الزَّ

فَف ُت العروس: مثل َزفَف تُها.  وأز 
فِي ِف. وأَزفَّ البعير: حمله على  الزَّ

فَِة على هذه الحال. فُو  فِي ِف بمنزلة الَمز  بَلُوا إليه يُِزفُّون( بضم الياء، ومعناه يجيئون على هيئة الزَّ  وقرأ األعمش: )فأق 
 وقال الفّراُء: َزفَّ وأَزفَّ بمعنًى.

.  وقال ابن عبّاد: أُِزفَِّت العروس: مثل ُزفَّت 
ف َزفَةُ تحريك ال  ريح الحشيش وصوتها فيه، قال العّجاج: وقال الليث: الزَّ

َمعُ  َوسـا تَس  َرسا والتَجَّ   للحلي إذا ما َوس   في أجياِدها وأج 

    الريح الحصاد اليَبَسا َزف َزفَةَ 

ْفَزفَةُ من سير اإلبل: فوق الَخبَب، قال أمرؤ القيس:  ْفَزفَةُ شدة الجري. وقال غيره: الزَّ  وقال ابن عباد: الزَّ

ـَزفَةً ركب لَّما   احتوينا َسَواماً ثم أربابَه   حتى  نا َرفَع ناُهنَّ َزف 

أنه قال: مالك يا أُمَّ  -صلى هللا عليه وسلم-وقال ابن دريد: يقال َسِمعُت َزف َزفَةَ الموكب: إذا سمعت َهِزي َزه. وفي حديث النبي 
ِهُب السائِب أو يا أُمَّ الُمَسيَِّب تَُزف َزفِي َن؟ قالت: الِحمى ال ب ارك هللا فيها، فقال: ال تسبي الُحّمى فإنها تُذهب خطايا بني آدم كما يُذ 



َعِدي َن، وإن ُرِوَي "تََزف َزِفي َن" بفتح التاء فمعناه: ترتعدين.  الِكي ُر َخبََث الحديد. أي تُر 
تََخفَّه فذهب به. تََزفَّه السيل: اس   وقال ابن عباد: اس 

َل: احتمل َدفَف ُت الِحم   ته.واز 
 والتركيب يدل على ِخفَّة  في كل شيء.

 زقف

ق ُف: التَّلَقُُّف.  ابن عباد: الزَّ
ق فَةُ  رضي هللا -: من قولهم هذه ُزق فَتي أي لُق فَتي التي التقفتها بيدي. وفي حديث عبد هللا بن الزبير -بالضم-وقال ابن دريد: الزُّ

تَرُ  -عنهما  ُزق فَتي منهم، فائ تََخذ نا، فَوقَع نا إلى األرض، فقلت: اق تُلُوني ومالكا. أي أخذ كل أنه قال: لّما اصطفَّ الصَّفان كان األش 
َت قتل ابن أُختي؛ وكان  -رضي هللا عنها-واحد  منا صاحبه. وُرِوي أن األشتر دخل على عائشة  تَُر أنت الذي أَرد  فقالت: يا أش 

 قد ضَربَه َضَربةً على رأسه، فقال: 

 أللفيت لبن أختك هالكا ثالثا  ُكنُت طـاويا لوال أنني أعائش

َماُح تنوُشـهُ  َغَداةَ  : اقتُلُوني ومالكا بآخر  يُنادي والّرِ   صوت 

: يقال تََزقَّف ُت الكرة وتَلَقَّف تُها بمعنى واحد، وهما أخذها باليد أو ب الفم بين السماء واالزِدقاُف والتََّزقُُّف: التَّلَقُُّف. وقال َشِمر 
تولى الخالفة قال: لو بلغ هذا األمر إلينا  -رضي هللا عنه-: أنه لّما بلغه أن عمر -رضي هللا عنه-رض. وعن معاوية واأل

عر، قال:  َرةُ في الّشِ َرُب، وقد جاءت األُك  َرةِ. أي الكرة، والكرة أع   بني عبد مناف  تََزقَّف نَاه تََزقَُّف األُك 

نافِهـا تبِي تُ    حواِصلَُهنَّ األَُكر   كأن  الِفَراُخ بأك 

ّمانِة. وقول -صلى هللا عليه وسلم-وفي حديث النبي  : يأخذ هللا السماوات واألرض بيده يوم القيامة ثم يَتََزقَّفُها تََزقَُّف الرُّ
 مزاحم العقيلي: 

ِربُ  فَاِن َخط ف  ُمَزاقِفُ  إذا  إضراب الشَُّجاعِ وعـنـده ويُض  ح    ما التقى الزَّ

 زلحف

لَ  نى إال قليال،از  لََحفَّ ناكح األَمِة عن الّزِ لََف: أي تَنحى. وفي حديث سعيد بن جبير: ما از  َحلَفَّ وتََزل َحَف وتََزح  ألن هللا  َحفَّ واز 
بِروا خير  لكم(.  تعالى يقول: )وأن تَص 

لَفَه: أي نَّحاه.  وَزل َحفَه وَزح 

 زلف

لَُف  بَةُ.-بالتحريك-ابن دريد: الزَّ  : القُر 
لَفَةُ   . وفي حديث النبي -بالتحريك-وقال غيره: الزَّ تلئة، والجمع: َزلَف  ةُ الَمم  ََ نََع : أنه ذكر ياجوج -صلى هللا عليه وسلم-: الَمص 

َسُل عليهم النَّغَُف في رقابهم فيُصبِحون  -عليه السالم-وماجوج وأن نبي هللا عيسى  َصر هو وأصحابه فيرغب إلى هللا فيُر  يُح 
لَفَةُ في الحديث  فرسى كموت َرِت الزَّ لَفَِة. قال القُتبي: وقد فُّسِ نفس  واحدة  ثم يرسل هللا مطراً فيغسل األرض حتى يتركها كالزَّ

تَمع فيه،  أنها المحارة وهي الصدفة، قال: ولست أعرف هذا التفسير إال أن يكون الغدير يُسمى محارةً؛ ألن الماء يَُحور إليه ويَج 
 : -رضي هللا عنه-يرنا، وقال لَبيد فتكون بمنزلة تفس

بَاُر كأنـهـا حتى زومُ  َزلَف    تحيََّرِت الّدِ   وأُل ِقَي ِقتبُها الَمح 

، وأنشد:  ي ها العرب، والجمع: َزلَف  لَفَةُ: وجه المرآة. وقال الكسائي: هي الِمرآةُ؛ كذا تُسّمِ  وقال ابن األعرابي: الزَّ

ل حِ والقَتَاِد على يقذف ض  كأنها َزلَفُ  تُونِ مُ   بالطَّ   َرو 

لََف األجاِجي ُن الخضر. وكذا قال ابن دريد وقال:  لَُف ولكن بلغني عن غيره أن الزَّ وقال أبو حاتم: لم يدِر األصمعي ما الزَّ
زّيِ عن أبي عبيدة، قال: وقد كنت قرأُت عليه في َرَجز العماني:   هكذا أخبرني أبو عثمان عن التَّوَّ

لَـف   من  الصََّهاِريجِ نـشـف  إذا ماُء  حتى  بعِد ما كانت ِمالًء كالزَّ

    صلصال الغديِر كالَخَزف   وصار

. ياشيَّ فلم يُِجي بافيه بشيء  لَِف فذكر ما ذكرته لَك آنِفاً، وسألت أبا حاتِم والّرِ  قال: فسألته عن الزَّ
. فَةُ، وجمعها َزلَف  لَفَةُ: الصَّح   وقال الليث: الزَّ

لَفَةُ: قرية تكون بين البَر وبالد الريِف، والجميع: الَمَزاِلُف، وقال أُذَي نَةُ العبدي: حججُت من رأس هر  أو خاَرَك أو قال: والمَ  ز 



 : من أين أعتَِمُر؟ فقال: ائ ِت َعليّاً فسله، فسألته فقال: من حيث ابتدأت.-رضي هللا عنه-بعض هذه الَمَزاِلِف فقلُت ِلعَُمَر 
تَقي إليه.ويُقال للمراق ِني ه مما يَر  ِلفُه أي تُد   ي: الَمَزاِلُف، ألن الّراقَِي فيها تُز 

هُ ُزل فَةً(، وقوله تعالى: )وإن له عندنا لَُزل ف بَة  والَمن ِزلَةُ، قال هللا تعالى: )فلما رأو  ل فى: القُر  ل فَةُ والزُّ ى( وهي اسم المصدر؛ والزُّ
ل فَةِ  .كأنه قال ازدالفاً. وجمع الزُّ  : ُزلَف 

 وقو العجاج: 

 اللَّيالي ُزلَفاً فَُزلَـفـا طيَّ   َطَواهُ األي ُن مما وَجـفَـا ناج  

قَفا َسَماَوةَ      الهالل حتى احقَو 

 يقول: منزلةً بعد منزلةً ودرجة بعد درجة. وأنشد ابن دريد البن ُجْرُموز: 

بَي رِ  أتيتُ    كنت أحسبُه ُزل فَه   وقد  علياً برأِس الزُّ

ل فَةُ  ً -والزُّ . وقوله تعالى: )وُزلَفاً من الليل( أي ساعةً بعد ساعة  -أيضا : الطائفة من أول الليل، والجمع: ُزلَف  وُزلُفَات  وُزل فَات 
لَِف من الليل المغرب والعشاء.  يَقُرُب بعضها من بعض، وُعني بالزُّ

ً -وُزل فَةُ   ب: : ماءة  شرقيَّ َسِميراء، قال عبيد بن أيو-أيضا

ــفة   لعـمـُركَ  ـواعِ ُزل 
رُ  على  إنـي أق   ما أرى خلف القفا لََوقُـو 

َمَط ثـائر   أرى ه في الصدر فهو ضميرُ  طوى  صارماً في كّفِ أش    ِسرَّ

لَِف وُزلَي فَةُ  لَُف: األجاجين الخضر كالزَّ  : بطن من العرب.-مصغرة-وقال ابن عبّاد: الزُّ
ِلي ُف:   المتقدم من موضع إلى موضع.وقال ابن دريد: الزَّ

: أي بعيدة. ف  بَة  َزلُو   وقال ابن فارس: ُعق 
لَف نا ثم اآلخريَن( قال ابن عرفة: أي جمعناهم، قال: وأحسن من هذا: أدنَي ناهم؛ يعني إلى به. وقوله تعالى: )وأز  لَفَه: أي قرَّ  وأز 

ِلفَِت الجنَّةُ للُمتَّق .الغرق، قال: وكذلك قوله تعالى: )وأُز   ين( أي أُدنِيَت 
ِلي فاً: أي أسلفت وقدمت، ومنه حديث النبي  : إذا أسلم العبد فََحُسَن إسالمه يَُكفَُّر عنه كل -صلى هللا عليه وسلم-وَزلَّف ُت الشيء تَز 

 سيئة  َزلَّفَها.
ُف: أي يزيد.  وقال ابن دريد: فالن  يَُزلُِّف في حديثه ويَُزّرِ

لَفَةً.وقال ابن عبّاد: فالن يَُزلِّ  لَفَةً َمز  ِعُجهم َمز   ُف الناس: أي يُز 
َدلََف القوم: أي تقدموا، وقيل: اقتربوا.  واز 

َدِلُف ألنه ألقى رمحه بين يديه في حرب  كانت بينه وبين قوم  ثم   َدِلُف: رجل من فرسان العرب، قيل له الُمز  وقال ابن دريد: الُمز 
حي، وله حديث. ق َدِلفُوا إلى ُرم  َدِلُف هو أبو َربي عَةَ واسمه الخصيب وهذه الحرب قال: از  ال الصغانيُّ مؤلف هذا الكتاب: الُمز 

 هي حرب ُكلَي ب ؛ وكان إذا َرِكَب لم يُع تَمَّ معه غيره.
َدِلُف القترابه إلى ِل بن شيبان؛ قيل له الُمز  َدِلُف وهو عمرو بن أبي ربيعة بن ذُه  األقران  وقال ابن حبيب: في بني شيبان: الُمز 

َدِلُف بن أبي عمرو بن معتِر بن بوالن بن عمرو بِن الغوث. : الُمز   وإقدامه عليهم. وفي طيء 
يَت  بهذا االسم القتراب الناس إلى يَت  بها ألنه يتقرب فيها. وقال الليث: ُسّمِ َدِلفَةُ: موضع بين عرفات ومنًى، قيل: ُسّمِ منًى  والُمز 

.  بعد اإلفاضة من عرفات 
دِلف َن إليه بأيتهن -صلى هللا عليه وسلم-زدالِف بمعنى االقتراب حديث النبي ومن اال : أنه أُتَِي ببدنات خمس  أو ست ّ فطفقَن يَز 

أو -بكلمة خفية  لم أفهمها  -صلى هللا عليه وسلم-: فلما َوَجبَت  لجنوبها تكلم رسول هللا -رضي هللا عنه-يبدأ، قال عبد هللا بن قرط  
: أنه َكتََب إلى مصعب بن -صلى هللا عليه وسلم-فسألُت الذي يليه فقال: قال: من شاء فليقتطع. وفي حديثه اآلخر  -ههاقال: لم أفق

ُز فيه اليهود ِلَسب تِهم فإذا زالت الشمس فصل إلى هللا فيه بركعتين  -رضي هللا عنه-عمير  وهو بالمدينة: أنظر من اليوم الذي تَُجّهِ
َدِلُف بك إلى حمامَك.واخطب فيهما. ومنه حد  يث محمِد بن علي : مالك من عيشك إال لَذَّة  تَز 

َدلَفُوا.  وتََزلََّف القوم: أي تقدموا؛ مثل از 
ِب إلى شيِء.  والتكريب يدل على اندفاع  وتقدم  في قُر 

 زنحف

ن َحفَةُ: من أسماء الدواهي، وال أُحقُّه.  ابن عبّاد: الزَّ

 زنف



 : أي َغِضَب.-بالتحريك-َزنَفاً  -سربالك-ابن عبّاد: َزنَِف 
ً -وَزنَف    : من األعالم.-أيضا

 وتََزنََّف: تغضََّب.

 زوف

ِخَي  تَر  ُف اإلنسان إذا مشى ُمس  ُف الحمامة إذا نشرت جناحيها وذنبها وسحبته على األرض، وكذلك َزو  ُف َزو  و  ابن دريد: الزَّ
فاً. ُف َزو   األعضاء؛ يقال: زاَف يَُزو 

: أ ف  ُف بن زاهر بن عامر بن عوبثان بن زاهر بن مراد، قال عمرو بن معدي َكِرب ?رضي هللا عنهوَزو   -بو قبيلة، وهو َزو 
 :  ِلَكنّاز بن ُصريم 

ف  وفي َجَمل   ابعث     كل ذي َوف َضة  كالتيِس ِمع َزابِ  من  صريَحَك في َزو 

فى  بى-وُزو   : من األدوية.-مثال ُطو 
.وقال ابن عبّاد: موت  ُزوَ  : أي َوِحيٌّ  اف  وُزؤاف 

فَةً فيستقل من  ُف َزو  ِن الدُّّكان فيضع يده على حرفه ثم يَُزو  وقال الليث: الغلمان يَتََزاَوفُوَن: وهو أن يجيء أحدهم إلى ُرك 
 موضعه ويدور حوالي ذلك الدُّّكان في الهواء حتى يعود إلى مكانه، وإنما يتعلمون بذلك الفروسية.

.وقال ابن فارس:  : أي وحيٌّ  الزاي والواو والفاء ليس بشيء إال أنهم يقولون موت ُزَواف 

 زهرف

َرف ُت السلعةَ والكالم وكل شيء: إذا نفذته عنك؛ وإذا زينته أيضاً.  ابن عبّاد: َزه 

 زهف

َهُف   : الِخفَّةُ والنََّزُق، وقد َزِهَف. وَزَهفَِت الريح الشيء: أي استخفته.-بالتحريك-الزَّ
هّ   اُف: الكذاُب.والزَّ

 والّزاِهُف: الهالك، وقد َزَهَف، قال: 

ً  فلم   َطع نَة  قاض  معليه أِلي لها به  أَر يوماً كان أكثر زاِهفا

َدُح السَِّوي ِق. َهُف: ِمج   والِمز 
. ُف: الذُّلُّ ُهو   وقال بان عبّاد: الزُّ

َزةَ:   وقال األزهري: َزَهَف للموت: إذا َدنا له، قال أبو َوج 

ي ِف ُحمراً  ىومرض ُت وال َزَواِهفَ   من َدَجاجِ الّرِ رُ  ال تَُمو   تِطـي 

َهف ُت له حديثاً: أي أتَي تُه بالكذب.  وحكى ابن األعرابي: أز 
َهفَت ه الّدابَّةُ: أي صرعته، قالت ميَّةُ بنت ِضرار  الضبية ترثي أخاها:   وأز 

ال أشارى بهـا وِخل تَ    طالهاأزَهَف الطَّع ُن اب وقد  ُوُعو 

َهف ُت إليه الطعنة: أي أدنيتها.  َهَف فالن: أي ألقى شراً. وأز  : ذهب به وأهلكه. وأز  َهفَه فالن  ِهَف الشيء: ذُِهَب به، وأز  وأُز 
َعف ُت عليه: أي أجهزت عليه، قال:  َهف ُت عليه وأز   قال األصمعي: أز 

  ِهفُ بعض الذي كان يُز   وأزهفها  رأى بأنـه قـد َدنـا لـهـا فلما

 وقال ابن عبّاد: اإلزهاُف: االستِقدام.
ِهُف: الُمغ ري بالشر.  والُمز 

 وأزَهفَه بما َطلب: أسعفه به.
َهَف الخبر: زاد فيه وكذب.  وأز 

هاُف: النميمة، واإلسراع إلى الشر، واإلعجاب بالشيء، واإلفساد.  وقال غيره: اإلز 
َهف ُت إليه حديثاً: أسندت إليه قوال ليس بح  سن.وأز 

َهَف: خان.  وأز 
َهفَت  فالنة إلى فالن: أعجبته.  وأز 



َدَهفَه: أي استََخفَّه.  واز 
: أي استعجال  وتقحم ، قال ُرؤبَةُ. ِدهاف   وفيه از 

ِدهافِ  فيه  أقواالً مع التحـالفِ  قولك ِدهاف  أيَّما از    از 

 نصب "أيَّما" على الحال. وقال آخر: 

ِوي نَ    َدَهف  بالبيد إذا الليل از   يَه 

م.  أي دخل وتَقَحَّ
ُر بن ارطاة  ُدِهَف به: أي ُذِهَب به، قالت أُمُّ حكيم بنت قارِظ بن خالد الكنانية لّما قتل بُس  ابنيها من عبيد هللا  -رضي هللا عنه!-واز 

 ، وقيل: هي عائشة بنت عبد الَمَدان: -رضي هللا عنهما-بن عباس 

َدَهفُ  سمعي  مـاَمن أحسَّ بُنَيَّيَّ الـلـذين هـ ها   ومخي فمخي اليوم ُمز 

َدَهفَه: ذهب به وأهلكه.  واز 
َدَهَف: دنا.  وقال ابن عبّاد: از 

َدَهَف في قوله: تَشدََّد فيه ورفع صوته.  واز 
َدَهفَني بالقول: أي أضل قولي وأبطله.  واز 

ِدهاُف: االحتماُل واالنحَراُف.  واإلز 
َدَهَف والعداوة: أي اكتسبها.  واز 

َدَهَف: أي تزيد في الكالم.وق  ال غيره: از 
َدَهفَت هُ دابَّتُه: أي صرعته.  واز 

َهفَه. َدَهفَه بما طلب: أي أسعفه به، مثل أز   واز 
.  واالنِزهاُف: َطف ُر الدابة من نفار أو ضرب 

 والتركيب يدل على ذهاب الشيء.

 زهلف

ته. ز  تَه وجوَّ لَف ُت الشيء: إذا نَفَّذ   ابن عباد: َزه 

 فزي

 زاف يَِزي ُف َزي فاً وَزيَفاناً: إذا تبختر في مشيته، قال عنترة بن شداد: 

ـَدمِ  مثل الفَِتي قِ  َزيَّافَة    من ِذفرى غضوب  َجسَرة   يَن بَاعُ  الُمـك 

يّاُف: أي يتبختر وكذلك الَحَمام عند الَحَمامة إذا جر الذُّنابى ودفع مقدمته بمؤخره واستدار عليها. ويقال لألسد: الّزائف والزَّ 
 يصف أسداً شبه نفسه به:  -في مشيته مثل البعير؛ والتشديد للمبالغة، قال عمرو بن معدي َكِرب ?رضي هللا عنه

  فوق شؤونه َزبَُده   لُ   كما يَِزي ُف الفَح   يَِزي فُ 

. وقال اب : زاَف الدرهم يَِزي ُف وهو َزي ف  وزائف  . وقال اللحيانيُّ ن دريد: الّزائُف: الرديء من الدراهم، ودرهم زائف  وزيف 
ي ُف فمن كالم العامة، قال مزرد:   فأما الزَّ

 عبد غنم ليس عنها ُمخاِلفُ  بني  أقيمـوا ُسـنَّةَ ألخـيكـم وقالوا

  مئى  منها قسيٌّ وزائف وخمسُ   سراويل  وجرُد خمـيصة   فكانت

." ُق َخِمي صة   ويروى: "وَسح 
: أي صارت مردودةً لغش  فيها. وفي حديث عمر وزافَت  عليه دراهمه تَزِ  ياف  وِزيَاف  فاً. ودراهم أز  : -رضي هللا عنه-ي ُف ُزيُو 

تَِر بها سحق ثوب  وال يحالف الناس عليها أنها ِجيَاد .  َمن  زافَت  معليه دراهمه فليأِت بها السوق وليَش 
فاً.  وقال اللحياني: ِزف ُت الدراهم: جعلتها ُزيُو 

 الحائط: أي قفزته.وِزف ُت 
 فأما قول عدي بن زيد العبادي: 

ـرا تركوني ِفِهنَّ مراقِ  ض  لدى حديد  وأع    قصور  لَزي 

ي ُف الدرج من الَمراقي. واألعراض: األوساط، وقيل: الَجَوانب. يريد أنهم  ي َف الطنف الذي يقي الحائط، وقيل: الزَّ فيقال: إن الزَّ
 ي درج ومراق، وإنما عنى السجن الذي كان ُحبَِس فيه.إذا مشوا فيها فكأنما يصعدون ف



فَة . ي ُف الشَُّرُف الواحدة: َزي   وقيل: الزَّ
ييفاً: مثل ِزف تُها.  وَزيَّف ُت الدراهم تَز 

 وتََزيَّفَِت المرأة: أي تزينت.

 سأف

. : أي تشقَّقَت  وتََشعََّث ما حول األظفار؛-بالتحريك-أبو زيد: سئفَت  يده تسأف سأفاً   مثل َسِعفَت 
 وقال أبو عبيدة: السَّأَُف: َشعَُر الذنب والُهل ب.

 وقال ابن عبّاد: السَّأَُف: سعف النخل.
 وقال الليث: َسئفَِت الليف، ألنه ِين َسئُف عن جوانب السعف فيصير كأنه ليف وليس به، وقد َسئفَِت النخل.

 مل، والجمع: سوائف.وقال ابو عبيدة: الّسائفَةُ: ما استََرقَّ من أسافل الر

 سجف

ُف  ج  ُف والّسِ َي -بفتح السين وكسرها-ابن دريد: السَّج  ، قال: وربما ُسّمِ َجاف  ف  وأس  َجة ، والجمع: ُسُجو  : ِست ران مقرونان بينهما فُر 
فاِن: سترا باب الحجلة، وكل باب يُستَر بسترين مشقوق بينهما فكل ش ج  ُف ِسَجافاً. وقال الليث: الّسِ ، وكذلك الّسج  ف  ق  منهما ِسج 

فا الخباء.  ِسج 
فاً، قال النابغة الذبياني:   ويسمى خلف الباب ِسج 

بُِسـهُ  َخلَّت   فَي ِن بالنََّضدِ  ورفَّعَت هُ   سبيل أتِي  كان يح  ج    إلى الّسِ

ت ِر يكونان في مقدم البيت.  هما مصراعا الّسِ
ِف رجالن ذكرتهما في تركيب ح ن ج   ت ف. وَحن تَُف بن الّسِ

َف. ج   وَسَجف ُت البيت: أرسلُت عليه الّسِ
 : َخَماصة البطن، يقال: في بطنه َسَجف  أي ِدقة.-بالتحريك-وقال ابن عبّاد: السََّجُف 

فَةُ  َدَف.-بالضم-والسُّج  َجَف الليل: مثل أس  فَِة، وأس   : ساعة من الليل كالسُّد 
ِجي فاً: أرسلت ع ف تُه تَس  َجف ُت البيت وَسجَّ َف وسترته، مثل َسَجف تُه، قال الفرزدق: وأس  ج   ليه الّسِ

ف َن بالضحى إذا ـفُ  عليهن الحجال رقدنَ   القُن بَُضات السود َطوَّ  المَسجَّ

 نعت الحجال بنعت الذكر المفرد على تذكير اللفظ، قال الخليل: 

بَةَ: إنما   ذَكَّروا هذه الجماعات التي جاءت نحو قول رؤ 

 ً   ِلطافاً َعنَمه ونحو قول الفرزدق: يُْبِدْيَن أطرافا

  الجيف الحسرى عليكم حظائره من  منـكـم إن رأى بـارزاً لـه ليَجتَرَّ 

ويِروى: "من الجيف الالئي". يصف قوماً أصابتهم سنة فهلكت نَعَُمُهم فَجيفهم حسرى موتى حواليهم، وحسرى: جماعة الحسير 
فظ، ألن الجيف على لفظ العنب، وحجال على لفظ حمار، فكل جماعة يشبه لفظها لفظ يعني الُمع يَِي.وذكروا ذلك على تذكير الل

 الواحد فلك أن تنعتها بلفظ الواحد، كما تقول: جيش  ُمق ِبل  ولم تقل مقبلون؛ ألن لفظ جيش لفظ واحد، كما تقول َعي ر  ونحوه.
 والتركيب يدل على إسبال شيء ساتر.

 سحف

ُطَك  ُف َكش  فاً. وَسَحفَِت الريح السحاب: َكَشَطته.الليث: السَّح   الشَّعر عن الجلد حتى ال يبقى منه شيء، تقول: َسَحف تُه َسح 
والسََّحائُف: طرائق الشحم التي بين طرائق الطفاطف ونحو ذلك مما يُرى من شحمة  عريضة  ُمل َزقَة  بالجلد، والجمع: َسَحائف. 

: كثيرة السََّحائِف، وجمل  ف  : كذلك.وناقة َسُحو  ف   َسُحو 
تَِزقَةُ بالجلد فيما بين الكتفين إلى الوركين، قال: وقد َسَحف ُت الش فَةُ: الشحمة التي على الظهر الُمل  حم عن وقال ابن السكيت: السَّح 

فاً: وذلك إذا قشرته من كثرته ثم شويتها، وما قشرته من الشحم فهو السَِّحي فَةُ، إذا بلغ سمن الشاة هذا الحد قيل:  ظهر الشاة َسح 
: ضيقة األحاليل، وقيل: ناقة  ف  : طويلة األخالف، وناقة َسُحو  ف  ف  كذلك.وقال ابن دريد: ناقة َسُحو  ف  وناقة َسُحو  شاة  َسُحو 

ف  هي التي إذا مشت جرت فراِسنَها على األرض.  َسُحو 
ُف من الغنم: لرقيقة صوف البطن.  والسَُّحو 

 جرف ما مرت به.والسَِّحي فَةُ: المطرة التي ت
 وسمعت حفيف الرحى وَسِحيفَها: أي صوتها إذا طحنت.



ِب.  والسَِّحي ُف: صوت الشُّخ 
 وَسَحَف رأسه: أي حلقه، قال زهير بن أبي سلمى: 

  ُسِحفَت  فيه المقاِدي ُم والقمل وما  جهداً بالمنازل من ِمنىً  فأقسمت

: -بالضم-والسَُّحاُف  ف  ُحو  ، ورجل َمس  لُّ  أي مسلول.: الّسِ
ُف األحاليل أي واسعتها، قال: فقال الخليل: هذا غريب. ُحو   وقال ابن ُشميل: قال أبو أسلم ومرَّ بناقة فقال: هي وهللا ألس 
فَة ؛ وهي َسِحي فُها، وأنشد األ بِها َسح  َمُع لصوت ُشخ  ُف األحاليل: إذا كانت كثيرة اللبن كأنه يُس  ُحو   : صمعيوقال أبو مالك : ناقة أُس 

فَه حِسب تَ  بِها وَسح  َف شُخ  ً  أفعى  سَح  فَه   وأفعى طافئا  بنَش 

ف   َحو  ة. ورواها سيبويه: إس  فَةُ: الحجارة المحرقة من حجارة الَحرَّ ن  -النَّش  َرو   .-مثال إد 
ُحفَاُن  قرون أقصر من  : نبت يمتد حباالً على األرض له ورق كورق الحنظل إال أنه أرق، وله-بالضم-وقال الدينوري: األُس 

ُحفَاَن شيء ولكن يتداوى به من النََّسا.  قرون اللوبياء؛ فيها َحبٌّ مدور أخضر ال يؤكل، وال يرعى األس 
 : النصُل العريض، والجمع: السَّيَاِحُف، قال: -مثال َصي قَل  -وقال الخليل: السَّي َحُف 

ماوأولي حدها َمن تَعَ  صحابي  في الشريان يأمل نفعهـا َسيَاِحفُ    رَّ

ف   ، وقالوا: ِسيَح  : طويل، وكذلك نصل َسي َحف   .-مثال ِحيَف س  -وقال ابن دريد: رجل َسي َحف 
: طويل النصل، قال الشنفرى:   وقال غيره: سهم َسي َحف 

ً  لها   آنست أُولى العدّيِ اقشعرت إذا  َوف َضة  فيها ثالثون َسي َحـفـا

يرافي: السَّي َحُف:  العريض. وقال أبو سعيد الّسِ
 وفالن َسي َحِفيُّ اللسان: إذا كان لسناً، وَسي َحفيُّ اللحية: إذا كان طويلها؛ وكذلك َسي َحفَانِيُّها.

: تجحف ما في البئر من الماء. ف   ودلو َسُحو 
. ف  ، أي شحوم، واحدها: َسح   وقال ابن األعرابي: قال أعرابي: أتَونا بصحاف  فيها لحام وِسَحاف 

َحفَة .وقال ابن عبّاد  : التي يُقشر بها اللحم: ِمس 
َحُف الحية: أثرها في األرض.  وَمس 

روا ذيولهم وعظم فَتَاِن: جانبا العَن فَقَِة، عن أبي سعيد، وحكى: هؤالء قوم قد أحفوا شواربهم وَسَحفَات َعنَافِِقهم وشمَّ وا اللقم والسَّح 
 عند إخوانهم.

: أي أكَ  .ويقال لإلبل: قد َسَحفَت  ما شاءت   لَت 
فاً: أي أحرق. َحُف َسح  ر: َسَحَف يَس   وقال أبو نَص 

قال: وآنست ُغلَيِّماً يقول آلخر: َسَحف ُت النخلة حتى تركتها حوقاء، وذلك أنه كانت عليها الكرانيف فأشعل فيها النار فأحرقها 
 عجزاً عن تجريدها.

َف أي الشحم َحَف الرجل: إذا باع السَّح   .وقال ابن األعرابي: أس 
 والتركيب يدل على نتيجة الشيء عن الشيء وكشفه.

 سخف

ُف: رقة العيش.  أبو عمرو: السَّخ 
ُف: موضع.  وقال ابن دريد: السَّخ 

فَة  من جوع. وفي حديث إسالم أبي ذر الغفاري  فَةُ الجوع: رقته وهزاله، يقال: به َسخ  أنه قال:  -رضي هللا عنه-وقال غيره: َسخ 
ارها فلبثت بها ثالثين من بين يوم وليلة ومالي بها طعام إال ماء زمزم؛ فسمنت حتى تكسرت ُعَكُن بطني دخلُت بين الكعبة وأست

ِف وهي الِخفَّةُ في العقل وغيره. فَةَ جوع. وهي الِخفَّةُ التي تعتري اإلنسان إذا جاع، من السُّخ   وما وجدت على كبدي َسخ 
.َسَخافَةً؛ فهو َسخِ  -بالضم-وقد َسُخَف الشيء   ي ف 

: قليل الغزل.  وثوب  َسِخي ف 
: إذا كان نزقاً خفيفاً، قال المغيرة بن حبناء يهجو أخاه صخراً:   ورجل َسِخي ف 

ك  ابنها طبع سخيفُ  ولكن  حين تنسب أُمُّ ِصدق   وأُمُّ

ف إال في العقل خاصة، والسََّخافَة عامة في كل شيء نحو السَّ  قاِء إذا تعين وبَِلَي.وقال الليث: ال يكادون يقولون السُّخ   حاب والّسِ
ِخفَة : قليلة الكأل. : أرض ُمس   وقال ابن ُشَمي ل 

 وساَخف تُه: مثل حاَمق تُه.
 والتكريب يدل على الِخفَِّة.

 سدف



فَةُ في لغة أهل نجد: الظُّلمة، وفي لغة غيرهم: الضوء، وهما من األضداد، قال األنصاري:  فَةُ والسُّد   األصمعي: السَّد 

  في المالحم السَدفُ  يكحلها  ِجعاد  كأن أعـينـهـم يض  ب

 يقول: سواد أعينهم في المالحم باق  ألنهم أنجاد ال تبرق أعينهم من الفزع فيغيب سوادها.
فَةَ اختالط الضوء والظلمة معاً، كوقت ما بين طلوع الفجر إلى  وكذلك السََّدُف بالتحريك. وقال أبو عبيد: بعضهم يجعل السُّد 

 اإلسفار.
ً -والسََّدُف   : الصبح وإقباله، وأنشد لسعد القرقرة: -أيضا

  بركض الجياد في السََّدفِ  منا  بغرس الَوِدّيِ أعلـمـنـا نحن

 وقال أبو عمرو في قول تميم بن أبي بن مقبل: 

َدفا بُصدرةِ   قد جعلت الصبح موعـدهـا وليلة     العَن ِس حتى تعرف السَّ

 ب ُح؛ أي أسير حتى الصبح. قال غيره: هو ضوء وظلمة.إن السََّدَف الصُّ 
: أي في بقية من الليل. فَة   وقال ابن دريد: جئت بُِسد 

فَةُ  ً -والسُّد   : شبيهة بالسترة تكون على الباب تقيه المطر، وقالوا: هي السُّدَّةُ، قالت امرأة من قيس تهجو زوجها: -أيضا

فَةِ يرى بِسُ  وال  يرتدي َمَراِدَي الحرير ال  األميرِ  د 

فَةُ: الباب.  وقيل: السُّد 
 وُسَدي ُف بن إسماعيل بن ميمون: شاعر.

ُف: الشُُّخوُص تراها من بعيد، والصحيح أنها بالشين المعجمة.  والسُُّدو 
: التي لها سواد . والسََّدف   وقال ابن عبّاد: النعجة من الضأن تسمى السََّدَف، وتدعى للحلب فيقال: َسَدف  َسَدف 

َدُف: األسود.  كسواد الليل. واألس 

َدافَةُ: الحجاب، وتوجيهها: كشفها، وفي حديث أم َسلََمةَ أنها قالت لعائشة  : قد وجهت ِسَدافَتَه. أي هتكت -رضي هللا عنهما-والّسِ
ِت أن تلزميه وجعلتها أمامك، وقد ُكتِبَ  ت َر، أي أخذت وجهها؛ وقيل: أزلتها عن مكانها الذي أُِمر  الحديث بتمامه في تركيب  الّسِ

 ن د ح.
 والسَِّدي ُف: شحم الّسنَام، قال طرفة بن العبد: 

َهدِ  ويُسعى  اإلماُء يمتللـَن ُحـوارهـا فََظل   علينا بالسَِّديِف الُمَسر 

 وقال آخر: 

َهدا تركناه  ما الَخصيُف العوثبانيُّ سـاءنـا إذا   واخترنا السَِّدي َف الُمَسر 

 ل: أي أظلم، قال العجاج: وأْسَدَف اللي

َدفا وأقطع   الليل إذا ما أس 

َدَف: إذا نام. َدَف وأغ  َدَف الرجل وأز   وقال أبو عمرو: أس 
ِدف  لنا: أي أضئ. ِدِف الستر: أي أرفعه حتى يضيء البيت، وأس   ويقال أس 

: أي تنح عن الباب حتى يضيء البيت ِدف  ِدفُوا: أي أس ِرجوا؛ قال: وإذا كان رجل قائم بالباب قلت له: أس  . وفي لغة هوازن: أس 
 من السراج.

ِدفاً.  وقد سموا ُمس 
. َدَف الرجل: أظلمت عيناه من جوع  أو كبر   وأس 

 والتركيب يدل على إرسال شيء على شيء غطاء له.

 سرف

: ضد القصد.  السََّرف 
، أي ذاة قدر كثير يُنِكر ذلك  : ال ينتَِهُب الرجل نهبة ذاة َسَرف  -صلى هللا عليه وسلم-وفي حديث النبي  وهو مؤمن. أي ذاة َشَرف 

 الناس ويتشرفون إليه ويستعظمونه، ويُروى بالشين المعجمة.
ً -والسََّرُف  : إذا أغفلته وجهلته. وحكى األصمعي عن بعض األعراب -بالكسر-: اإلغفال والخطأ، وقد َسِرف ُت الشيء -أيضا

فَل تُكم، ومنه قول جرير: وواعده أصحاب له من المسجد مكانا فأخل  فهم؛ فقيل له في ذلك فقال: مررت بكم فََسِرف تُُكم: أي أغ 



  في عطائهم َمنٌّ وال َسَرفُ  ما  ُهنيدة يحدوها ثمـانـية أعطوا

. تَِحقَّ  أي إغفال وال خطأ، أي ال يخطئون موضع العطاء بأن يعطوه من ال يستحق ويحرموه الُمس 
ِطئ الفؤاد غافلُهُ، قال طرفة بن العبد: ورجل َسِرُف الفؤاد: أي مُ   خ 

 شتمي بماء َسَحابَة   َعَسال  إمرًء َسِرَف الفؤاد يرى إن

ً -والسََّرُف  ِم َسَرفاً َكَسَرِف الخمر. والمعنى: أن َمن اعتاده -رضي هللا عنها-: الضراوة، ومنه حديث عائشة -أيضا : إن ِللَّح 
ضراوته بالخمر وقلة صبره عنها. ووجه آخر: أن تريد بالسََّرِف الغَفلَةَ. ويجوز أن ضري بأكله فأسرف فيه فعل المعاقر في 

يكون من َسِرفَِت المرأة صبيها إذا أفسدته بكثرة اللبن، تعني الفساد الحاصل من جهة غلظة القلب وقسوته والجرأة على 
 المعصية واالنبعاث للشهوة.

-ميمونة بنت الحارث بن حزن الهاللية -صلى هللا عليه وسلم-يم، وتزوج النبي : موضع قريب من التنع-مثال َكتِف  -وَسِرُف 
بَِسِرَف، ودفنت هنالك. -أيضا-بَِسِرَف سنة سبع  من الهجرة في عمر القضاء، وبنى بها بَِسِرَف، وكانت وفاتها -رضي هللا عنها

 قال خداش بن زهير: 

ً  فإن   وا الجرس واكتتموابطن مرَّ فأخف أو  سمعتم بجيش  سـالـك سـرفـا

قيات:   وقال عبيد هللا بن قيس الرُّ

  منها منازل فالقصيمُ  ران  منزل لسلمةَ فالظه َسِرف  

والسُّْرفَةُ: دويبة تتخذ لنفسها بيتا مربعا من ُدقَاِق العيدان تضم بعضها إلى بعض بلعابها على مثال الناُوْوِس ثم 
ْرفٍَة. وقد َسَرفَِت السُّْرفَةُ الشجرة تَْسُرفُها َسْرفاً: إذا أكلت ورقها؛ تدخل فيه وتموت. وفي المثل: هو أصنع من سُ 

: ولم تُْسَرْف، وقد ُكتَِب -رضي هللا عنهما-عن ابن السكيت. وُسِرفَِت الشجرة فهي َمْسُرْوفَةٌ. وفي حديث ابن عمر 
 الحديث بتمامه في تركيب ج ر د. وأرض َسِرفَةٌ: كثيرة السُّْرفَِة.

 ابن عب اد: السًُّرُف: شيء أبيض كأنه نسج دود القز.وقال 
 والسَُّرْوُف: الشديد العظيم، يقال يوم َسُرْوٌف: أي عظيم.

 وقال غيره: األُْسُرُف: اآلنُُك، فارسي معرب، وهو تعريب ُسُرْب.
 وذهب ماء الحوض سرفاً: إذا فاض من نواحيه.

 والسَِّرْيُف: سطر من َكْرٍم.
مي كأنه مضاف إلى إيل، قال األخفش: ويقال في لغة: اْسَرافِْيُن؛ كما قالوا جبرين واسماعين واسرافيل: اسم أعج

 واْسَرائيُن.

ِرفُوا( اإلسراف: أكل ما ال يحل أكله، وقيل: هو مجاوزة القصد في األكل  واإلسراف في النفقة: التبذير، قال هللا تعالى: )وال تُس 
ِفَق في غير طاعة هللا، وقال إياس بن معاوية: ما قُِصَر به عن حق هللا.مما أحله هللا، وقال سفيان: اإلس رَ   اُف ما أُن 

( أي كافر  شاك. تاب  ِرف  ُمر   وقوله تعالى: )ُمس 
َرَف فيها، قال علي بن عبد هللا بن العباس:  ّيِ صاحب وقعة الحرة؛ ألنه قد أس  : لقب مسلم بن عقبة الُمّرِ  وُمس ِرف 

  ُمس ِرف  وبنو اللَِّكي عَه كتائب  جاءت منعوا ِذماري يوم هم

 والتركيب يدل على تعدي الحد وعلى اإلغفال للشيء.

 سرعف

ُف: كل شيء ناعم خفيف اللحم. ُعو   السُّر 
ُف: الفرس الطويل، قال:  ُعو   والسُّر 

ف   قربتُ  ُعو    آِريَّ ُكَمي ت  ُسر 

فَةُ: المرأة الناعمة الطويلة. ُعو   والسُّر 
فَةً، ويَُشبه بها الفرس، قال أمرؤ القيس: والجرادة ت ُعو   سمى ُسر 

فَة   وإن ُعو  بَِطر   ذنب  خلفها لها  أقبلت  قلَت ُسر   ُمس 

فَةُ: دابة تأكل الثياب. ُعو   وقال النضر: السُّر 
فَةُ الَحَسنَة من الخيل، قيل : الطويلة. ُعو   وقال ابن عبّاد: السُّر 

َعف ُت الصبي: أحسنت غذاءه،  قال العجاج:  وَسر 



َعف تُهُ  عافِ  َسر    ما ِشئ َت من ِسر 

 ويروى: 

َهف تُهُ  هافِ  َسر    ما ِشئ َت من ِسر 

 وتَسْرَعَف الصبي: َحِسَن غذاؤه وتربى، قال العجاج أيضاً: 

فـا بجيد ُش العُـلَـّ َعفا وقصب    أدماء تَنُو  ِعفَت  تََسر    لو ُسر 

َمْت تَنَعََّمْت.  أي: لو نُع ِ

 سرنف

ُف: الباسق.ا نُو   لسُّر 
: طويل. ناف   وقال ابن عبّاد: رجل ِسر 

 سرهف

سنت غذاءه، قال العجاج:  َعف تُه: إذا أح  َهف ُت الصبي وَسر  َهفَةُ: نعمة الغذاء، يقال: َسر   السَّر 

َهف تُهُ  هافِ  َسر    ما شئت من ِسر 

 ويُروى: 

َعف تُهُ  عافِ  َسر    ما ِشئ َت من ِسر 

 وأنشد أبو عمرو: 

َهف ِت غالماً َجف را إنك   َسر 

 وكذلك الجارية، قال: 

هافِ  قد ها أيما ِسر  َهفُو    َسر 

 سعف

بُُل والِجالَُل والَمَراوح وما أشبهها. وقال الليث: أكثر ما يقال له السعف إذا  السَّعَُف: ورق جريد النخل الذي يَُسفُّ منه الزُّ
بَة   . وفي حديث عمار بن ياسر يبس، وإذا كانت السَّعَفَةُ رطبة فهي َشط  : -رضي هللا عنهما-، ويقال: َسعَفَة  وَسعَف  وَسعَفَات 

لو ضربونا حتى يبلغوا بنا َسعَفَاِت َهَجَر علمت أنا على الحق، وقال سعيد بن جبير: نخل الجنة كربها ذهب وسعفها كسوة 
 أهل الجنة. قال: 

  خلة  َسعَفُ اخضر في رأس ن ما  على العهد لسُت أنـقُـُضـهُ  أني

وقال األزهري: يقال للجريد نفسه َسعَف  أيضاً، والصحيح: أن الجريد األغصان؛ والورق السَّعَُف؛ والشوك السُّالُّء. 
 وبالورق شبه أمرؤ القيس ناصية الفرس فقال: 

  َوجهها َسعَف  منتشر   َكَسا  في الروع َخي فانَةً  وأركب

 وهذا يدل على أن السعف الورق.
ُ -عَُف والسَّ  . قال ابن عباد: السُّعَاُف: ُشقَاق  في أصل  -بالكسر-: التشقُُّق حول األظفار والشُّقَاُق، وقد َسِعفَت  يده -أيضا وَسئفَت 

 الظُّفُِر.
ً -والسَّعَُف  ُف في داء يأخذ في أفواه اإلبل كالجرب تتمعط منه خراطيمها وَشعَر عيونها. وقال ابن األعرابي: ال يُقال السَّعَ  -أيضا

ُق، وكذلك قال أبو زيد، وجوز ذلك بعضهم في الِجماِل وهو قليل. ومثل السَّعَِف: في الغنم الغرب.  الِجماِل وإنما تختص به النُّو 
بَُغ.  واألس عَُف من الخيل: األبيُض الناصية، فإذا ابيضت الناصية كلها فهو األص 

ُف: جهاز العروس، الوا  .-بالتحريك-حد: َسعَف  وقال: ابن األعرابي: السُّعُو 
ُف: األقداح الكبار.  قال: والسُّعُو 

.  قال: وكل شيء جاد وبلغ من مملوك أو ِعل ق  أو دار  ملكتها: فهو َسعَف 



ر والدَّلِو والحبل ونحوها. ُف: أمتعة البيت كالتَّو   وقال بعضهم: السُّعُو 
.  ويقال للغالم: هذا َسع ُف سوء 

 السلعةُ، يقال: بئس السَّع ُف هذا أي بئست السلعة وبئس الخليط. وقال ابن عبّاد: السَّع ُف:
ُف: طبائع الناس من الكرم وغيره.  والسُّعُو 

 وقال أبو الهيثم: السَّع ُف: الرجل النذل.
. ، قال: ولم أسمع لها بواحد  ف   وقال أبو عمرو: يقال للضرائب ُسعُو 

. قال أبو ليلى: يقال ُسِعَف الصبي: إذا وقال الليث: السَّع فَةُ: قروح تخرج على رأس الص  ف  عُو  بي وفي وجهه، يقال: صبي َمس 
 ظهر ذلك به وأيوب بن َسع فَةَ العجلي الشاعر.

عَفُته بها: إذا قضيتها له.  وقال أبن عبّاد: َسعَف ُت الرجل بحلجته وأس 
عََف الرجل بأهله: أي ألم بهم.  وأس 

 وأس عََف لك الصيد: أمكنك.
عَفَت    داره: دنت، وكل شيء دنا فقد أسعف، قال الراعي: وأس 

ِعف  بَِمنِيَّة   فكائن     أو معصم ليس ناجيا يُجنَّبُها  ترى من ُمس 

"، وهما بمعنى. ِحف   ويروى: "ُمج 
ن ف  لي ُده  ي ِب ويخلط باألدهان الطيبة، يقال: َسعِّ ِعي ُف في المسِك: أن يروح بأفاويه الّطِ  ي.وقال ابن ُشميل: التَّس 

، وأنشد:  ِن مصافاة  ومعاونة   وقال الليث: الُمَساَعفَةُ: المساعدة والُمواتاة على األمر في ُحس 

  أُمُّ عمار صديق ُمَساِعفُ  وإذ  الناس ُناس  والزمان بغـرة   إذ

: أي قريب.  وقال غيره: مكان ُمَساِعف  ومنزل ُمَساِعف 
 تاة شيء.والتركيب يدل على يبس شيء وتََشعُِّثه وعلى موا

 سفف

 ابن دريد: السَِّفي ُف: نب ت  وقال أبو عمرو: السَِّفي ُف: اسم من أسماء إبليس.
 وقال الليث: السَِّفي ُف: المرور على وجه األرض، يقال: َسفَّ الطائر على وجه األرض.

ِل. ح   والسَِّفي ُف: حزام الرَّ
: نسيجة منه، وقد سففت الخوص أُسفُّه   َسفّاً: أي نسجته. -بالضم-وَسِفي فَة  من خوض 

 : السَِّفي فَةُ يجعل مقدارا للزبيل أو الُجلَِّة.-بالضم-والسُّفُّةُ 
فَِّة. هي شيء من القرامل تصل بها المرأة شعرها من شعر   وكره إبراهيم بن يزيد النخعي أن يوصل الشَّعر وقال: ال بأس بالسُّ

 أو صوف.
 وُسفَّة  من السويق: قمحة منه وقُبضة .

ف  -بالكسر-وَسِفف ُت الدواء  ، وكذلك السويق. وكل دواء  يؤخذ غير معجون: فهو َسفُو  ت   .-بفتح السين-: إذا أخذته غير َمل تُو 
 وقال أبو زيد: َسِفف ُت الماء أسفُّه: إذا أكثرت منه وأنت في ذلك ال تروى مثل َسِفتُّه.

فُّ   : طلعة الفّحال.-بالكسر-وقال أبو عمرو: الّسِ
: الحية التي تسمى األرقم، قال معقل الُهذلي يرثي أخاه عمراً قتلته عضل؛ وقال أبو عمرو: بل رثاه قا فَّ والسُّفُّ ل: والّسِ

 المعطل: 

ً   إذا ما الناس قلَّ جـوادهـم َجَواداً    إذا ما صارخ الموت أفزعا وسفا

: الحية التي تطير في الهواء، قال: وروى األصمعي: "إذا ما صرح الموت أقرعا". ويقال: هو الحية الذكر و فُّ  قيل: الّسِ

فُّ ذا الريِش عضني وحتى ني من فيه ناب وال لما  لو أن الّسِ  ثعـرُ  ضرَّ

 الثُّع ُر: السم، ويقال: شجر السَّّمِ إذا قُِطر منه في العين مات صاحبه وجعاً.
 وقال ابن عبّاد: يقال جاع جوعاً ُسفَاسفاً: أي شديداً.

اُف: الرديء من كل شيء، واألمر الحقير. وَسف َساف التراب: ما تهبى منه. وَسف َساُف الدقيق عند النخل: هو ما يرتفع والسَّف سَ 
عر: رديئه.  من غباره. وَسف َساُف الّشِ

ها و -صلى هللا عليه وسلم-وقول النبي  مالئمها، وأصله إن هللا يحب معالي األمور وأشرافها ويكره َسف َسافَها. أي مداقَّها ومذامَّ
 ألبنه:  -رضي هللا عنه-من َسف َساِف التراب، ثم قيل لكل وتح  رديء، قال لبيد 

 فوقه خشباً وطينا َعل    دفنت أبـاك فـأج   وإذا

 ً َن الغُضونا سيها  ُصـمـاً َرَوا وصفائحا د   يَُسّدِ



  التراب ولن يقينا سافَ   وجه المرء َسـف   ليقينَ 

زُجوش.وقال ابن دريد: السَّف    َسُف: ضرب من النَّب ِت، لغة يمانية، وهو الذي يسميه أهل نجد: العَن قََز، والعَن قَُز: الَمر 
 وأسف الطائر: دنا من األرض في طيرانه، قال: 

 كفّـي فال آبت آلي إذن  لم يجئ كالطائر الُمِسفِّ  إن

 اباً، ويروى ألوس بن حجر: وأَسفَِّت السحابة: إذا دنت من األرض، قال عبيد بن األبرص يصف سح

 بـالـراح يدفعه من قام يكاد  ُمِسفٌّ فَُوي َق األرض هيَدبُهُ  دان  

 وأنشد الليث: 

ً   جسيمات األمور وال تكن وسام  دانيا إلى ما َدقَّ منهن ُمِسفّا

 وقال ابن دريد: أَسفَّ الرجل: إذا طلب األمور الدنيئة.
فَف ُت الجرح دواء وأ فَف ُت الوشم نَُؤوراً، قال لبيد رضي هللا عنه: وقال الليث: أس   س 

ً   رجع واِشَمة  أُِسفَّ نؤورها أو   تعرض فوقهن وِشاُمها كففا

أنه أُتي برجل فقيل: إن هذا َسَرَق، فكأنما أُِسفَّ وجه  -صلى هللا عليه وسلم-وأُِسفَّ وجهه: أي تغير. وفي حديث النبي 
ي تغير وسهم وأكَمدَّ لونه حتى عاد كالبشرة المفعول بها الوشم. ومنه: أن رجالً أتاه . أ-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

فقال: يا رسول هللا إن لي جيراناً أصلُُهم ويقطعونني وأُحِسُن إليهم ويسيئون إلي، فقال: إن كان كذلك فكأنك إنما تُسِسفُّهم 
 المل: أي الرماد الحار. وقال ضابئ بن الحارث البرجمي: 

  صال نار  فقد عاد اكحال أُِسفَّ   َسَواِد الحاجبين كـأنـمـا دشدي

وإسفاف النظر: شدته وحدته، ومنه حديث الشعبي: أنه كره أن يُِسفَّ الرجل النظر إلى أمه وأبنته وأخته. وهو من باب المجاز، 
: إنه لتعجمك عيني: أي -حكاه أبو زيد-قولهم  كأنه جعل نظره في أخذه المنظور إليه لحدته بمنزلة الّساّفِ لمنظره، ويَق ُرُب منه

 كأني أعرفك.
: أي ما َظِفَر منه بشيء.  وقال ابن عبّاد: ما أسف منه بتافه 

 ومر ُمِسفّاً : أي هرب من صاحبه ساعيا أشد السعي.
ب رأسه للعضيض.  وأََسفَّ الفحل: صوَّ
فَف ُت الفرس اللجام: ألقيته في فيه.  وأس 

فَف ُت الخوص: لغ فَف ُت الخوص ال غير.وأس   ة في َسفَف تُه؛ وهو إلصاقك بعضه ببعض. وقال ابن دريد: يقال أس 
 قال: وَسف َسَف عمله: إذا لم يبالغ في إحكامه.

.  وقال غيره: يقال للئيم العَِطيَّة: ُمَسف ِسف 
 والُمَسف ِسفَةُ: الريح التي تثير السَّف َساَف.

 قال رؤبة:  والسَّف َسفَةُ: إنتخال الدقيق ونحوه،

ِمـنِ  َسف َسف نَ   َمَساميُح الـرياح الـسـفـن وإن  في أرجاء خاو  ُمز 

    أو أذرت ذرى لم يُطَحنِ  كالطحن

تَفَّ الدواء: أي َسفَّه.  واس 
 وقال ابن عبّاد: يقال: ال تزال تَتََسف َسُف في هذا األمر: أي تهلكه.

 ه منه: والتركيب يدل على انضمام الشيء إلى الشيء وُدنُوِّ 

 سقف

( بالفتح؛ والباقون: )ُسقُفاً( بضمتين، وقال األخفش: ، قرأ أبو جعفر: )َسق فاً من فِضَّة  ف  وُسقُف  هو  السَّق ُف للبيت: والجمع ُسقُو 
، قال: وإن شئت جعلته جمع الجمع فقلت ، وقال الفراء: ُسقُف  جمع َسِقي ف  كما يقال َكِثي ب  وُكثُب  ِن وُرُهن  َسق ف  وُسقُوف   مثل َره 

قُف ه َسق فاً. . وَسقَف ُت البيت أس   وُسقُف 
ق ُف المرفوع(.-أيضا-والسَّق ُف   : السماء، وهو مذكر، قال هللا تعالى: )والسَّ

: أي طويل مسترخ ، قال:  ي  َسق ف   ولَح 

َرن َجما ترى   َسق فَي ِن وخطماً سلَجما لحين  له حين سما فاح 

قُّفِ النصارى.-بالتحريك-ُف وقال ابن فارس: السَّقَ  قَُف، قال ابن السكيت: ومنه اشتقاق أُس  ، ورجل أس   : طول  في انحناء 
 ونعامة َسق فَاُء: طويلة الرجلين مع اعوجاج فيهما، قال الحارث بن ِحلزة اليشكري: 



ف   لَة  أُم   بَِزفُو   َسق فَاءُ  رئال  دوية مُ   كأنها ِهق 

 . وظليم أْسقَُف، قال بشر بن أبي خازم: ويروى: "َسْفعَاُء" أس سوداء

قَفُ  ِهبِلٌّ ذو مناسم صعل  لها ِخرب الُمَشاِش ُمَصلَّم   يبري  أس 

 وقال أبو عمرو: َسِقَف األديم: إذا صار طراقتين، وطراقتاه: بشرته وأدمته.
قُُف   : موضع ، قال الحطيئة: -مثال أذرح-وقال غيره: أس 

قُفَ   ديار  من هنـيدة تـعـرفُ  أرسم   من ِعرفانها العين تذرف بأس 

 وقال عنترة بن شداد: 

ً  فإن رحانَ  فإن  يُك ِعّز في قَُضاَعة غائبا قُفِ  لنا بَرح   وأس 

 وَسْقٌف وُسْقٌف: موضعان، قال الشماخ: 

  وطراً من أهل ُسق َف لغضورا قضى  الشبـاب كـان روحـه راكـب   كأن

 : َسِقي فَة .والسَّقَائُف: ألواح السفينة، الواحد
 والسَِّقي فَةُ: كل خشبة عريضة كاللوح أو حجر عريض يُستَطاع أن يَُسقََّف به قُت َرة  أو غيرها، قال أوس بن حجر يصف حمارا: 

راً  فالقى   من الصفيح َسقَائفُ  لناُموسه  عليه من صباح ُمَدّمِ

فَّةُ، ومنها قيل: َسِقي فَةُ بني ساِعدة.  والسَِّقي فَةُ: الصُّ
 والسَّقَائُف: عيدان الُمَجبِّر كل ُجبارة منها َسِقي فَةُ، قال الفرزدق: 

ُر السَّقائفِ  إذا  كذي ساق  تهيض كسرهـا وكنت   انقطعت عنها ُسيُو 

 واضالع البعير تسمى: َسقَائَف، قال طرفة بن العبد: 

ت   ر  وأُجنحت أُِمرَّ   دِ عضداها في َسِقي ف  ُمَصعَّ  لها  يداها فَت َل َشز 

  ويروى: "ُمَسنَِّد" 

 وقال ابن عبّاد: السَِّقي فَةُ من رأس البعير: كالقبيلة؛ وهي َسقَائُف الرأس.
قَ  َرافات فإني ال آخذ أحداً من الجالسين في َزَرافَة  إال ضربت عنقه. فقيل: إن السُّ فَاَء وأما قول الحجاج: إياي وهذه السُّقَفَاء والزَّ

َن في المريب، فنهاهم عن ذلك. تصحيف الشُّفَعَاِء جمع فَعُو   َشِفي ع ؛ وكانوا يجتمعون إلى السلطان يَش 
قُُف  قُفُّ واألُس  قُُف النصارى، ألنه يتخاشع، وهو رئيس من رؤسائهم في الدين، والجمع: -بتشديد الفاء وتخفيفها-واألُس  : أُس 

 األساِقفَةُ.
يفى من الخالفة ي فى: مصدر منه، كالِخلِّ قِّ : أنه كتب ألهل نجران حين صالحهم: أن -صلى هللا عليه وسلم-. وفي حديث النبي والّسِ

، وما قضوا من ركاب أو خيل أو دروع أخذ منهم بحساب،  عليهم ألفي ُحلَّة  في كل َصفَر  ألف ُحلة  وفي كل َرَجب  ألف ُحلَّة 
هللا وذمة رسوله على ديارهم وأموالهم وِملَِّتهم وعلى نجران مثوى ُرُسلي عشرين ليلة فما دونها، ولنجران وحاشيتها ذمة 

قُفاً من ِسقَّي فاه؛ وال واقفاً من وقِّي فَاه؛  وال راهباً من وثُلَّتِهم وبيعهم ورهابِنَتِهم وأساقفتهم وشاهدهم وغائبهم، وعلى أال يغيروا أُس 
َشروا وال يُع َشُروا.  رهابِنَتِه، وعلى أال يُح 

تَاق   قُفَّةُ: ُرس   باألندلس، ومدينتها: غاِفُق. وأُس 
 : هو ُسقَي ُف بن بشر  العجلي؛ من أصحاب الحديث.-مصغراً -وُسقَي ف  

قُفّاً. ِقي فاً: أي ُصيَِّر أُس   وُسقَِّف الرجل تِس 
 .-بالتخفيف-وَسقَّف ُت البيت: جعلت له سقفاً، مثل َسقَف تُه

: أي طويل، ومنه في حديث مقتل عثمان  إليه فأخذ  -رضي هللا عنهما-أنه جاء ابن أبي بكر  -ي هللا عنهرض-ورجل  ُمَسقَّف 
 بلحيته؛ وأقبل رجل ُمَسقَّف  بالسهام فأهوى بها إليه.

قُفّاً.  وتََسقََّف الرجل: صار أُس 
 والتركيب يدل على ارتفاع في أطالل وانحناء.

 سكف

َكف   ف  وأس  ُكو  َكاف: واحد األساِكفَِة، وفيه لغات: إسكاف وأُس  . قول الشماخ: اإلس    وَسّكاف  وَسي َكف 



َكاف   وُشع بتا   ميس  براها إس 

 إنما هو على التََّوهُّم، كقول عمرو بن أحمر الباهلي: 

ـلَـهُ  لم ُج اليرندج قَب    أعَوَص دارس  متجدد وقضابُ   تدر ما نَس 

 ويروى: "وِدَراُس" "وِمَراُس". وكقول أبي نُُخْيلَةَ السعدي: 

ً تذق من ا ولم تُقا   لبقول فُس 

 وكقول زهير بن أبي سلمى: 

أَم كلـهـم فتنتج   عاد  ثم تُرِضع فتفطم كأحمر  لكم ِغلمان أش 

 وقال: 

  القرع أصنع جائف

؛ غير معروف. َكاف   حسب أن القرع معمول. وقول من قال: كل صانع عند العرب إس 
ل الِخفَاَف، قال: فإذا أرادوا معنى اإلسكاف في الحضر قالوا: وقال ابن األعرابي: اإلسكاف عند العرب كل صانع غير من يعم

َكُف، وأنشد:   هو األس 

ً  وضع َكُف فيه ُرقَـعـا َد جنبيه الطحل مثل  األس    ما َضمَّ

: للَخفّاِف. ف  ُكو  كاف  وأُس   وقال شمر: رجل إس 
َكاُف النجار، قال: وكل صانع بيده بحديدة  ف .وقال أبو عمرو الشيباني: االس  َكاف   هو أس 

 وقال شمر: سمعت الفقعسي يقول: إنك إلسكاف  بهذا األمر: أي حاذق، وأنشد: 

كاف   حتى   طويناها كطي اإلس 

 وقال ابن عبّاد: اإلس كاُف في قول ابن ُمقبِل: يمجها أصهب اإلس كاِف.
 معنى، وسياق البيت: يعني ُحمرة الخمر. قال الصغاني مؤلف هذا الكتاب: هذا تصحيف في اللفظ وتحريف في ال

ها مُ  أيدي  أكلف اإلسكاب وافقه يَُمجُّ   الَهبَاِني ِق بالمثناة َمع ُكو 

ّقِ ثم يَُشدُّ حتى ال يخرج منه شيء. كابَةُ: عود يدور فيجعل في مكان يتخوف فيه الخرق من الّزِ  أكلف: اسود، واإلس كاُب واإلس 
َكافَةُ، وال كاُف حرفته الّسِ  فعل له. وقال الليث: اإلس 

ُكفَّةُ: عتبة الباب التي يوطأ عليها، وفي الحديث: أن امرأةً جاءت عمر ُكفَِّة -رضي هللا عنه-واألُس  فقالت: إن زوجي خرج من أُس 
 الباب فلم أُِحسَّ له ِذكراً.

كَّفُة الباب: عتبتها التي توطأ، والّساِكُف: أعاله الذي يدور فيه الّصائر، والّصائ ر: أسفل طرف الباب الذي يدور وقال النضر: أُس 
 أعاله.

 وقال ابن األعرابي في قوله: 

ُكّفِ عينيها َوَطف   حوراء   في أُس 

 أُْسُكفُّهما: منابت أهدابهما، وقال: 

ُكفُّها يُِحي لُ    عيناً حالكاً أُس 

َّب ُت.  وقال ابن عبّاد: يقال ما َسِكف ُت باب فالن: أي ما تعَت

ُكفَِّة.وقال أبو سعيد: يقال ال أ  تََسكَُّف لك بيتاً؛ من األُس 

 سلحف

فَاةُ  : السُّلَح  فَاةُ: واحدة السَّالِحِف، وفيها ستُّ لغات  فاء  -بفتح الالم-السُّلَح  فى والسُّلَح  بالقصر والمد، وهاتان عن ابن -والسُّلَح 
فَاةُ  -والسُّل َحفاةُ ? بسكون الالم وفتح الحاء -دريد لَح  فتح الالم، وهاتان عن الفَّراء وحكى األخيرة عن تيم بكسر السين و-والّسِ

ِفيَةُ -الرباب ، وهذه عن الرؤاسي-والسُّلَح  نِيَة   .-مثال بُلَه 

 سلخف



ُف: المضطرب الخلق. لَّخ  ُف والّشِ لَّخ   أبو تراب: الّسِ

 سلعف

لَّغ ُف: المضطرب الخلق؛ حكى ذلك عن جم لَّغ ُف والّشِ لَّع ُف والّسِ لَع ُف ابن الفرج: الّسِ . وزاد ابن عبّاد: الّسِ -اعة من أعراب قيس 
 .-بالتخفيف

 وقال بعضهم: َسل عَف ُت الشيء: إذا ابتلعته. والصحيح بالغين المعجمة.
 وقال ابن عبّاد: الُمَسل عَُف: الغليظ.

ل عاُف  ل غافُ -وقال أبو عمرو: الّسِ  .: عود يحدد فينصب حول الشجرة للسباع يقتلونها به-وقيل: الّسِ

 سلغف

لَّغ ُف: المضطرب الخلق، حكى ذلك عن جماعة من أعراب قيس.  ابن الفرج: الّسِ
 : التّارُّ الحادر. وأنشد: -مثال َجع فَر  -وقال الليث: السَّل غَُف 

فَل  ينطح ال بسل غَف   رَ   دغ    برأس  ُمز  لَِعبِّ  َصخ 

.  قال : ويقال بقرة َسل غَف 
 : إذا ابتلعته.وقال ابن دريد: َسل غَف ُت الشيء
ل عاُف  ل غافُ -وقال أبو عمرو: الّسِ  : عود يُحدَّد فيُنِصُب حول الشجرة للسباع يقتلونها به.-وقيل: الّسِ

 سلف

فَة  -بالضم-َسلَف ُت األرض أسفلها لُو  لَفَِة وهي شيء تسوى به األرض. وفي الحديث: أرض الجنة َمس  َسل فاً: إذا سويتها بالِمس 
ِلبُها الصُّ  َسُج. ذكر أبو عبيد هذا الحديث لعبيد بن عمير، وذكره األزهري لمحمد ابن الحنفية؛ ولم أجده وِحص  َواُر وهواؤها السَّج 

، وذكر الخطابي أنه أخذه من كتاب أبي عمر يعني -رضي هللا عنهما-في أحاديثه، وذكره الخطابي والزمخشري البن عباس 
تَِويَ   ةُ أو الُمَسّواةُ.اليواقِي َت. قال األصمعي: هي الُمس 

لُُف َسلَفاً  لُُب َطلَباً: أي مضى، قال هللا تعالى: )فَلَهُ ما َسلََف(. والقوم السُّالُّف: المتقدمون.  -بالتحريك-وَسلََف يَس  مثال َطلَب يَط 
.  وَسلَُف الرجل: آباؤه المتقدمون، والجمع: أس الف  وُسالّف 

ل فيه ال ثمن وتُضبَُط السلعة بالوصف إلى أجل  معلوم. وقال أبو عبيد الهروي: السَّلَُف في والسَّلَُف: نوع من البيوع يُعجَّ
المعامالت له معينان: أحدهما القرض الذي ال ُمت عَةَ فيه للمقرض؛ وعلى المقرض رده كما أخذه؛ والعرب تسميه َسلَفاً، والمعنى 

ُت. قال: و لَم  للسلف معنيان آخران: أحدهما كل عمل صالح قدمه العبد أو فََرط  فََرَط له، الثاني في السَّلَِف السَّلَُم؛ وهو اسم من أس 
 والسَّلَُف من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك. انتهى كالم أبي عبيد.

 وقال أبو عمرو: أرض َسِلفَة : قليلة الشجر.
، يريد أنهم أهل سابقة وشرف، وقد كتب وفي الحديث: ُعبَاُب ساِلِفها: أي من َسلََف من مذحج؛ أو ما َسلََف من غيرهم ومجدهم

 الحديث بتمامه في تركيب س ر د ح.
َكم دبغه كأنه الذي أصاب أول الدباغ ولم يبلغ آخره. ومنه حديث  -بسكون الالم-والسَّل ُف  الِجَراب الضخم، وقيل: هو أديم لم يُح 

عثنا ومالنا طعام إال السَّل ُف من التمر فنقسمه قبضة يب -صلى هللا عليه وسلم-كان رسول هللا  -رضي هللا عنه-عامر بن ربيعة 
قبضة حتى ننتهي إلى تمرة تمرة، فقال له عبد هللا بن عامر: ما عسى أن تنفعكم تمرة تمرة؟، قال: ال تقل ذاك فوهللا ما عدا أن 

 الخلة وهي الحاجة. فقدناها اختللناها. أي اختللنا إليها؛ فحذف الجار وأوصل الفعل، والمعنى: احتجنا إليها؛ من
نَِة. -والسُّل فَةُ ?بالضم  ما يتعجله الرجل من الطعام قبل الغداء كاللُّه 

لَةُ الصبي ُسل فَةً.  وقال الليث: تسمى ُغر 
 والسُّل فَةُ: جلد رقيق يجعل بطانة للِخفاِف، وربما كان أحمر وأصفر.

 بيت سعد القرقرة:  وقال األزهري: أخبرني المنذري عن الَحَسِن المؤدب أنه أنشده

  بركِض الجياد في السُّلَفِ  منا  بغرِس الَوِدّيِ أعلـمـنـا نحن

ةُ المسواة. وقد مرَّ البيت في تركيب س د ف. َِ َد  وقال: السُّلَُف: جمع السُّل فَِة من األرض وهي الُكر 
 وقال أبو زيد: يقال جاء القوم ُسل فَةً ُسل فَةً: إذا جاء بعضهم في أثر بعض.



 : بطن من ذي الكالع من حمير، وهو السُّلَُف بن يَقطن.-مثال ُصَرد  -لسُّلَُف وا
. َدان  ؛ مثال ُصَرد  وِصر   والسُّلَُف أيضاً: من أوالد الَحَجل، والجمع: ِسل فَان 

ل ِكاِن لكان جيداً   ، قال: وقال أبو عمرو: لم نسمع ُسلَفَةً لألنثى، ولو قيل ُسلَفَة  كما قيل ُسلََكة  لواحدة الّسِ

  خطف القطامي السُّلَف   َخِطفنَهُ 

 وقال آخر: 

را إذا  ِسل فاناً ِصغَاراً تخـالـهـم أُعالج َر الحواصل ُحمَّ   درجوا بُج 

 وقال ُمرة بن عبد هللا الهذلي: 

فَـاُن ُرخـم   كأن قَاقِ  حواصلهن  ثيابه ِسل    أمثال الّزِ

 وُسالَفَةُ: اسم امرأة من بني سهم.
، وكذلك من التمر والزبيب ما والسُّالَ  ث  ُف والسُّالَفَةُ من الخمر: أخلصها وأفضلها، وذلك إذا تحلب من العنب بال عصر وال َمر 

 لم يعد عليه الماء بعد تََحلُّب أوله، قال أمرؤ القيس: 

  ُسالَفاً من رحيق مفلفلِ  صبحن  َمَكاكـي الـِجـَواِء ُغـَديَّةً  كأن

 هم.وُسالُّف العسكر: مقدمت
الُف: قرية غربي دجيل من أرض خوزستان كانت بها وقعة بين األزارقة وأهل البصرة، قال عبيد هللا بن قيس الرقيات:   وُسو 

ِس بيني وبينهـا تبيت الفُ   وأرض السُّو  تَاق  َحَمت هُ األزارقه   وُسو    ُرس 

 ومن شواهد العروض: 

الف   لما   التقوا بُسو 

ُف: الناقة تك  ون في أوائل اإلبل إذا وردت الماء.والسَّلُو 
ُف من نصال السهام: ما طال، قال:   والسَّلُو 

ف  َسن دري   شكَّ    ُكالها بَِسلُو 

 واألمم الس اِلفَة: الماضية أمام الغابرة، وتجمع َسَواِلَف، قال: 

 الَخَواِلفُ  تلقاها القرون كذلك  مناياها القرون السََّواِلفُ  والقت

 ناحية مقدم العنق من لدن معلق القُْرِط إلى قلت الترقوة، قال أوس بن حجر: والس اِلفَةُ: 

ً  نواعم   اللهو قد مالت بِِهن السََّواِلفُ  إلى  ما يضحكن إال تَبَـسُّـمـا

 وساِلفَةُ الفرس وغيره: هاديته؛ أي ما تقدم من عنقه.
فَة : أي صهر.وَسِلُف الرجل: زوج أخت امرأته، وكذلك ِسل فُه، مثال َكبِد  وكِ  لُو  . وبينهما أُس   ب د 

 : من أعالم النساء.-مثال ِعنَبَة  -وِسلَفَةُ  -بالكسر-وِسل فَةُ 
لَف ُت في كذا: من السَّلَِف.  وأس 

ِلُف من النساء: التي بلغت خمساً وأربعين سنة ونحوها، وهو وصف ُخصَّ به اإلناث، قال عمر بن عبد هللا بن أبي ربيعة:   والُمس 

 ما أعـرف ذكََّرني  فؤادي موقـف هاج

عَفُ  والشوق  ذاة لـيلة   ممـشـاي   مما يَش 

ِلـفُ  كواعب  ثالث  كالـدمـى إلى  وُمس 

لَف ت  األرض: مثل َسلَف تُها.  وأس 
لَف ُت، ومنه حديث النبي  ليفاً: مثل أس  يَُسلِّف  -صلى هللا عليه وسلم-وَسلَّف ُت في الطعام تَس    في كيل معلوم وزن معلوم.: َمن  َسلََّف فَل 

 وَسلَّف ُت الرجل: من السُّل فَِة أي اللُّهنة.
 : أي قدمُت.-أيضا-وَسلَّف تُ 

ً -وقال ابن عباد: الُمَساِلُف للرجل في األرض: الُمَساِيُر له فيها. وهو   : المساوي له في األمر.-أيضا
: أي متقدم.  قال: وبعير ُمَساِلف 

 قترضت، ومن السَّلَِف في الشيء أيضاً.وتََسلَّف ُت منه كذا: أي ا
 والتركيب يدل على تقدم وسبق، وقد شذ عنه السَّل ُف للجراب.



 سنغف

نَّغ ُف والِهلَّغ ُف  نَّغ ُف والّشِ لِ -ابن الفرج: سمعت زائدة البكري: الّسِ َدح   : المضطرب الخلق.-مثال ِجر 

 سنف

ن ُف  خِ. وقال-بالكسر-أبو عمرو: الّسِ خِ. وقال الدينوري: كل شجرة تكون لها ثمرة َحب ّ  : ورقة الَمر  غيره: وعاء ثمر الَمر 
 ، في خباء طويل إذا جفت انتثرت من خبائها ذاك وهو وعاؤها؛ وبقيت قشرته فذاك الِخبَاُء؛ وتلك الخرائط واألوعية ِسن ف 

فَة ، وقد يجمع ِسنَفَةً. وذكر أبو زياد أنها مثل الباقلى إال أن ضاً محدَّدةُ الطرف. قال: ومن ذلك قول الواحدة: ِسن  ها أعرض َعر 
َخِة:   تميم بن أبي ُمقبل في تشبيه أُُذن الفرس بِِسن ِف الَمر 

ِفرِ  عن  الِعذَاَر وإن طالـت قـبـائلُـهُ  نرخي َخِة الصَّ َرة  مثل ِسن ِف الَمر    َحش 

خي".  ورواية أبي عمرو: "أُر 
ن ُف مثل الِكمَ  َخِة كأنه ثمرة، وقال ابن ُمقبل أيضاً: وقال أبو عمرو: الّسِ  ام على فم البعير يكون في الَمر 

خِ في جعبة ِصف رِ  تَقَل قُلَ   عن فأس اللجـام لـسـانـه يُقَل ِقلُ    ِسن ِف الَمر 

َخِة قشره ذاك وهو ِسن فُه ِصف راً  ِخ". وإذا يبس ِسن ُف المرخة سقط َحبُّه وبقي في الَمر  ِد الَمر    مما كان فيه.ويروى: "ُعو 
ن ُف  ً -والّسِ  : الدوسر الذي يكون في الحنطة والشعير، وهو يعيبهما ويضع من أثمانهما.-أيضا

 وقال ابن عباد: جاءني ِسن ف  من الناس: أي جماعة.
 وقال أبو عمرو: هذا طعام ِسن فَاِن: أي جيد وردئ، وهو ضربان.

نَاُف للبعير: بمنزلة اللَّبَِب للدابة، قال يان بن قُحافة السعدي:  والّسِ  ِهم 

نَاُف أثرا بأن ُهضه عض   الّسِ

ِكَرةِ فيثبت التصدير في موضعه، قال: وإنما  نَاُف حبل تشده من التصدير ثم تقدمه حتى تجعله وراء الِكر  وقال األصمعي: الّسِ
نِ  نُفُه وأس  نَاُف: يفعل ذلك إذا َخُمَص بطن البعير واضطرب تصديره. وقد َسنَف ُت البعير أس  نَاَف. والِمس  فُه: إذا شددت عليه الّسِ

َل. ح  ، ويقال: هو الذي يقدم الرَّ عَُل له ِسنَاف  َل فيُج  ح   البعير الذي يؤخر الرَّ
 : العود المجرد من الورق.-بالفتح-وقال ابن األعرابي: السَّن ُف 
.: ثياب توضع على أكتاف اإلبل مثل األش-بضمتين-وقال أبو عمرو: السُّنُُف   لة على مآخيرها، الواحد: َسِني ف 

لُه.  وقال ابن عبّاد: السَّنِي ُف: حاشية البساط وهو َخم 
َج. : يؤخر السَّر  ف   وفرس َسنُو 

نَف تُه. وقال الليث: قد صار اإلسناف مثال في ر نَاَف؛ مثل َسنَف تُه، وأبى األصمعي إال أس  نَف ُت البعير: إذا شددت عليه الّسِ جل  وأس 
نَاَف، يقال: قد َعيَّ فالن  باإلسناف، قال عمرو بن كلثوم: دهش من   الخوف فلم يدر أين يشد الّسِ

  الهول المَشبَِّه أن يكونا من  ما َعيَّ باإلسناف َحـيٌّ  إذا

ـَوةَ ذاة حـد   نََصب ا نـا وكنا محافظة  مثل َره  نِِفس   الُمس 

 ويروى: "السابقينا".
: يقال فرس ُمس   ِنفَة  وقال ابن دريد  فإنما يعني فرساً، -بكسر النون-نِفَة : إذا كانت تتقدم الخيل في سيرها، فإذا سمعت في ِشعر ُمس 

نَفَةً   فإنما يعني الناقة. وقال لبشر بن أبي خازم يصف فرساً:  -بفتح النون-وإذا سمعت ُمس 

د   بكل ِنـفَة  َعـنُـو    بها المسالح والِغَوارُ  أضر  قِيَاد ُمس 

نَفُوا أمرهم أي أحكموه، وهو استعارة من هذا.وربما قا  لوا: أس 
نُفَة : إذا عشرت وتورم ضرعها. َرة  ُمس   وقال ابن عباد: بَك 

نَفَِت الريح: أشتد هبوبها وأثارت الغبار.  وأس 
نََف البرق والسحاب: إذا رأيتهما قريبين.  وقال العُزيزي: أس 

ِدبَة . نِفَة : ُمج   وأرض ُمس 
نِفَ  فاُء.وناقة ُمس   ة : َعج 

نََف البعير: قدم عنقه للسير أو تقدم. ويروى قول ُكثَير يمدح عبد العزيز بن مروان:   وقال غيره: أس 

نِفَة   مام إذا انتحى وُمس  ةِ   فضل الّزِ ِم بازلُ  بِِهزَّ   هاديها على السَّو 

ُم: الذهاب، ويروى: " نَاِف، والسَّو  نَفَة " أي مشدودة بالّسِ فِيَة  لمدها عنقها، أي حنت نحوك ويروى: "وُمس  تَو  نَفَة " أي ُمس  وُمش 
نَفَة .  ُمس 

 والتركيب يدل على شد شيء أو تعليق شيء بشيء.



 سوف

تَه. فاً: إذا َشِمم  فُه َسو   ُسف ُت الشيء أُسو 
، وكان الدليل إذا كان في فالة  أخذ التراب فشمه ليعلم أعل ، ثم كثر والَمَسافَةُ: البعد، وأصلها من الشَّّمِ ى قصد  هو أم على جور 
مة:   استعمالهم هذه الكلمة حتى سموا البعد مسافة، واألصل ما ذكرت أنه الشم، قال ذو الرُّ

كِ   بَِطيِّبة العرنين مـاِرنُـهـا َسافَت     والعنبر الهندي مختضبِ  بالِمس 

 وقال مزاحم العقيلي: 

فُ    ل من فرط النشاط َكِعي مُ البق عن  بأن فَي ه النِّـقَـاَع كـأنـه يَُسو 

ِة يصف فراخ النعامة:  مَّ ْملَةُ الرقيقة: وقد ذكرت في تركيب س أ ف، قال ذو الرُّ  والس ائفَةُ: الرَّ

  لفائفه أو َهي َشر  ُسلُبُ  طارت  أعناقها ُكـّراُث سـائفَة   كأن

 وقال أيضاً: 

ِلي َم ربع كأنـه وهل   وُر األراقمأو قفر  ُظهُ  بَِسائفُه  يرجع التَّس 

يَِة.  وقال ابن األنباري: الّسائفَةُ من اللحم بمنزلة الِحذ 
رجالً قد اصطاد نَُهساً  -رضي هللا عنه-ورأى زيد بن ثابت  -على ساكنيها السالم-وقال أبو عبيد: األسواف: موضع بالمدينة 

 باألسواف فأخذه من يده وأرسله. النَُّهُس: طائر.
 : الِقثّاء.-بالفتح-ُف وقال الدينوري: السََّوا

: أي موت. وقال ابن السكيت: سمعت هشاماً المكفوف يقول ألبي   والسََّواُف: مرض المال وهالكه، يقال: وقع في المال َسَواف 
فقال أبو  عمرو: إن األصمعي يقول: السَُّواُف بالضم ويقول: األدواء كلها تجيء بالضم نحو النُّحاز وكالدَُّكاع والقاُلَِب والُخَماِل،

ُف ويََساُف: أي هلك. -بالفتح-عمرو: ال هو السََّواُف   وكذلك قال عمارة بن عقيل بن بالل بن جرير. ويقال: َساَف المال يَُسو 
 والّساُف: كل عرق من الحائط.

 وقال ابن عباد: الّساُف: َسفَا الريح، الواحدة: َسافَة .
فَةُ، كأنها سافَت ُها أي دنت منهما.والّسافَةُ: أرض بين الرمل والَجلَد، وكذلك ال  سُّو 

 قال: ويقال كم ِسي فَةُ هذه األرض وَمَسافُها: أي َمَسافَتُها.
 والَمَساُف: األنف، ألنه يَُساُف به.

: أي فزع. ف   وِسي َف الرجل فهو َمُسو 
ُف: الهائج من الِجمال.  قال: والَمُسو 

 .-بالشين المعجمة-الكتاب: الصواب الشَّيِّفُةُ والسَّيِّفَةُ: الطليعة: قال الصغاني مؤلف هذا 
َف أفعل، وال يُفَصلُ  ف تُه: إذا قلت له مرة بعد مرة َسو  َف كلمة تنفيس فيما لم يكن بعد، أال ترى أنك تقول: َسوَّ  وقال سيبويه: َسو 

فَ  -لغتان-بينها وبين الفعل ألنها بمنزلة السين في سيفعل. وَسف  أفعل وَسو  أفعل   أفعل، وقال ابن جني: َحذفوا تارةً في َسو 
َف كلمة تُستعمل في التهديد والوعيد والوعد، فإذا ِشئ َت أن تجعلهما اسماً أدخلتها  الواو وأخرى الفاء. وقال ابن دريد: َسو 

 التنوين، وانشد: 

فاً وإن لَّواً َعنَاء إن   َسو 

 ويروى: 

  لَّواً وإن لَي تا َعنَاه إن

ع ُر ألبي زبيد حرملة بن المنذر الطائي، وسياقه: فنون إذ جعلهما اس  مين. قال الصغاني مؤلف هذا الكتاب: الّشِ

 َعـنَـاءُ  لَي تا وإن لَّواً  إن  ِشعري وأين مني ليت ليت

فاً". ثم قال: وكذلك سبيل هذه األحرف، قال: وذكر أصحاب الخليل عنه أنه قال ألبي  وليس في رواية من الروايات: "إن َسو 
نهُ، قال: والبصريون يدفعون هذا.ا طب؟ قال: أسرع هل  وأوحاه، فجعله اسماً ونوَّ  لدُّقَي ِش: هل لَك في الرُّ

َف: أي يعيش باألماني.  ويقال: فالن يقتات السَّو 
فا: الحكمة، وهو مر فا، وفَي ال: المحب، وُسو  ُف: وعناه باليونانية ُمِحب الحكمة، وأصله فَي الُسو  كب، وكذلك الفلَسفَةُ والفَي لَُسو 

لَقَِة والسَّب َحلَِة. َدلَِة والَحو   مركبة كالَحم 
ُف: الصبر.  وقال ابن األعرابي: السَّو 

 وأَساَف الرجل: أي هلك ماله، يقال: أَساَف حتى ما يشتكي السَُّواَف، هذا إذا تعود الحوادث، قال حميد بن ثور رضي هللا عنه: 



سلين لحـاجة   فما   من المال البالد وأعدما أَسافا  لهما من ُمر 

 وقال أبو عبيد: أَساَف الخارز: إذا أثْأى فانخرمت الخرزتان، قال الراعي: 

 دمع لم يجد متردداً  َشآبِيبَ   العيون المرسالت عشية كأن

ِلفان أَخبَّ   خرقاِء اليدين ُمِسـي فَة   َمَزائد  وأحفدا بهم الُمخ 

. وقال ابن عبّاد: أَساَف الرجل أو يَاف  ، والمرأة ِمس  ، والرجل ُمِسي ف   المرأة ولدهما: إذا مات عنهما، فالولد ُمَساف 
ُل. ِوي ُف: الَمط   والتَّس 

ف ُت الرجل أمري: إذا ملكته أمرك وحكمته فيه يصنع ما شاء.  وحكى أبو زيد: َسوَّ
َف يوجد فيها الماء، وق فَة : أي يقال َسو   يل يَُساُف ماؤها فيكره ويُعَاُف.وقال ابن عباد: َرِكيَّة  ُمَسوَّ

ُف من الرجال: الذي يصنع ما شاء ال يرده أحد.  قال: والُمَسّوِ
تَمَّ، قال رؤبة:  تَاَف: أي اش   واس 

تَاَف اخالق الُطُرق   إذا   الدليل اس 

. تَاف   والموضع: ُمس 
تُه.  وقال ابن عباد: ساَوف ُت فالناً: أي ساَرر 

؛ وعلى التأخير واالمتداد. وساَوفَها: ضاجعها والتركيب ؛ وعلى داء  ّمِ  يدل على الشَّ

 سهف

: كثير الشراب  -بالكسر-: شدة العطش، يقال: َسِهَف -بالتحريك-ابن دريد: السََّهفُ  ف  ُهو  ، ورجل َمس  َهُف َسَهفاً فهو ساِهف  يَس 
 للماء ال يكاد يروى، أصابه السَُّهاُف؛ مثل العَُطاِش سواء.

 : تشحط القتيل في نزعه واضطرابه، قال ساعدة بن جؤية الهذلي: -بالفتح-ُف وقال الليث: السَّه  

تَـئب   ماذا َواَن ُمك    ثمل في صعدة  ِحَطمِ  وساِهف    هنالك من أس 

، ويروى: "قَِصِم"، والّساِهُف: الهالك: وقيل: العطشان. وقال األصمعي: رجل ساِهف   َدة  وقََصد  ؛ مثال قِص  َمة  : إذا ِحَطم : جمع ِحط 
 نُِزَف فأغمي عليه، ويقال: هو الذي أخذه العطش عند النزع عند خروج روحه.

فََهة  على القلب: إذا كان يسقي الماء كثيراً. َهفَة ؛ وَمس   وقال ابن األعرابي: طعام َمس 
 ورجل ساِهُف الوجه: أي متغيره، ويروى بيت أبي ِخَراش الهذلي: 

  الحزن أني ساِهُف الوجه ذو هم من  قد بدا مني لما قـد أصـابـنـي وإن

 ويروى: "ساِهُم الوجه".
ُف: حرشف السمك خاصة.  والسَّه 

: اسم، والنون زائدة، وهو من السََّهِف وهو شدة العطش.  وقال ابن دريد: َسن َهف 
َدَهفَه: أي استخفه. تََهَف فالن فالناً واز   وقال غيره: اس 

 سيف

يُف   ف  وأس  يَفَة  السَّي ُف: جمعه ُسيُو  يَاف  وَمس  يََخة  - وأس   ، قال: -كَمش 

ـيُف  بـيض يمـانـية كأنهم   مضاربها باق  بها األثر عضب    أس 

؛ والجمع: َسيّافَة . وقال  : أي صاحب سيف  ، وَسيّاف  : أي ذو سيف  وسافَهُ يَِسي فُه: أي ضربه بالسيف، يقال ِسف تُه. ورجل سائف 
 يُوفُهم.الليث: قوم َسيّافَة  حصونهم سُ 

 وقال ابن عباد: السَّي ُف: َسَمَكة  كأنها السَّي ُف.
يَاف  من الناس: أي أحزاب.  وفي الدار أس 

.  وسافَت  يده تَِسي ُف: بمعنى َسئفَت 

َن والقحط. نُو   قال: والَمَسايُِف: الّسِ
فَانَة : وهي ا : أي طويل ممشوق ضامر البطن، وامرأة َسي  .وقال الكسائي: رجل َسي فَان  بَةُ كأنها نصل َسي ف   لشَّط 

ي فَاِن.  وقال الخليل: ال يُوَصُف الرجل بالسَّ
ي ُف: ساحل البحر.  والّسِ

ي ِف؛ وهو أردؤه وأخشنه، قال في صفة أذناب اللقاح:  ي ُف: ما كان ُملتزقاً بأصول السَّعَِف من ُجالَِل اللِّ  والّسِ



  أرطابها جؤاثى نيل من نخل  احتُثَّ على ُحـالِّبـهـا كأنما

ْيُف في قول لبيد رضي هللا عنه:  ابها والس ِ ْيُف؛ على ُهد  ْيُف والل ِ  والس ِ

ي ِف صبري بعدان  يعلم صحبي كلُّهم ولقد   الّسِ

 ونقل موضع، والعََدان: الّساحل.
 وذكر الليث الّسائفَةَ في هذا التركيب، وقد ذكرتها في س أ ف وفي س و ف.

 : أي قطعة.وِسي فَة  من كأل وسائفَة  
ي ُف الطويل: ساحل طويل جداً كأنه قُِطَع بالسَّي ِف؛ مسيرة مائة فرسخ، وهو ساحل بحر البربرة مما يلي مقدوشوه. قال  والّسِ

 الصغاني مؤلف هذا الكتاب: وقد رأيته في شهر رمضان َسنة تسع وستمائة.
 والُمِسي ُف: الذي عليه السيف.
.وقال ابن عباد: الُمِسي ُف: الشجا  ع الذي معه َسي ف 

 وذكر ابن فارس: أَساَف الخرز في هذا التركيب.
 : إذا كانت جوانبه نقية من النقِش.-بفتح الياء المشددة-وقال ابن األعرابي: درهم ُمَسيَّف  

تَافُوا، وقال الل ِف، كذلك اس  ِف، وتََسايَفُوا: تضاربوا بالسُّيُو  تِي َف القوم.والُمَسايَفَةُ: الُمَجالََدةُ بالسُّيُو   يث: اس 
 والتركيب يدل على امتداد في شيء وطول.

 شأف

تَأَصَل هللا َشافََت، أي أذهبه هللا كما تذهب تلك القرحة  الشَّأ فَةُ: قرحة تخرج في أسفل القدم فتكوى فتذهب. وفي المثل: اس 
ب: الشَّأ فَةُ تُقطع فتذهب. وفي حديث آخر: َشأ فَة  في رجله. وقال يعقو -صلوات هللا عليه-بالكي. وفي الحديث: خرجت بآدم 

 وقَُطعنا عنا شأ فَتَه، وقد ُكتَِب الحديث بتمامه في تركيب ز ه د. وفي شرح قول الُكميت.

تَأ  كذلك كـل يوم   ولم تَأصلينا ِلَشأ فَةِ   نَف    واغر  ُمس 

 الشَّأ فَةُ قََرحة في القدم إذا قطعت مات صاحبها.
أ فَةُ  لَه.وقال شمر: الشَّ  : األصل، واست أَصَل هللا َشأ فَتَه: أي أص 
أ فَةُ، وكذلك ُشئفَت  رجله -بالتحريك-شأفاً  -بالكسر-تقول: َشئفَت  رجله  فهي  -على ما لم يسم فاعله-: إذا خرجت بها الشَّ

فَة .  َمش ؤو 
 إذا أبغضته، وأنشد ابن األعرابي: : -وهذه عن أبي زيد-شأ فاً وَشآفَةً؛ وكذلك َشئف ُت له  -بالكسر-وَشئف ُت فالناً 

  ولى صديقك من طبيب إذا  ِلَشآفَة  من غـير شـيء فما

 قال: وَشئف ُت الرجل: إذا ِخف َت حين تراه أن تصبه بعين  أو تدل عليه من يكره.
 ، وهو الشعث حول األظفار والشُّقَاُق.-بالشين والسين-وقال األزهري: قالوا َشئفَت  أصابعه وَسئفَت  

؛ مثال زئد وجئث: إذا فزع وُذِعَر. -على ما لم يسم فاعله-وقال أبو عبيد: ُشئَف فالن  ف  ؤو   فهو َمش 

 وقال بعضهم: َشأ ُف الجرح: فساده حتى ال يكاد يبرأ.
 والتركيب يدل على البغضة.

 شحذف

ُف  ذُو  ُحوفُ -الشُّح   من الجبل وغيره: المحدد. -وقيل: الشُّذ 

 شحف

 : وهو أن تقشر عن الشيء جلده.-لغة يمانية-ُف ابن دريد: الشَّح  

 شخف

َخاُف  فاً، -بالكسر-الليث: الّشِ ُف صوت اللبن عند الحلب، يقال: سمعت للدرة َشخ  : اللبن بالِحميريَّة. وقال أبو عمرو: الشَّخ 
 وأنشد: 



فِ  كأن بِها ذي الشَّخ   أفعى في يبيس  قفِّ  كشيش  صوت ُشخ 

 افاً.قال: وبه ُسمي اللبن ِشخَ 

 شدف

. وقال ابن دريد: يقال رأيت َشَدفاً: أي شخصاً، قال وال تنظرن إلى ما جاء -بالتحريك-الشََّدُف  ف  : الشخص، والجمع: ُشُدو 
؛ فإنما ذلك غلط  من الليث على الخليل،  به الليث عن الخليل في كتاب العين في باب السين فقال: َسَدف  في معنى َشَدف 

 ن جؤية الهذلي يصف وعالً: وأنشد غيره لساعدة ب

ِف الصـوم ينـظـرهـا موكل   المغارب مخطوُف الحشى َزِرم من  بُِشُدو 

ُم ناساً. و  ُم: شجر يشبه الناس قياماً، وكل ما واراك فهو مغرب. أي يخاف هذا الوعل أن يكون الصَّ  الصَّو 
ِدفُه  فاً: إذا قطع -بالكسر-وقال ابن دريد: َشَدف ُت الشيء أش  فَةً أي قطعة قطعة.َشد  فَةً ُشد   ته ُشد 

َدُف: عظيم الشخص، وأنشد قول الَمّرار بن منقذ  يصف فرساً:   قال: وفرس أش 

َدُف ما روعتـه شِدف     ُطؤِطئ طيار ِطِمر فإذا  أش 

َدُف: األعسر.  وقال ابن عباد: األش 
َدُف: الذي في خده َشَدف  أي ميل.  واألش 

َدُف: المرح، وقد َشدِ   َف، قال العجاج: واألش 

َدفا بذاة   لوث  أو بناج  أش 

 وقيل: الفرس األْشَدُف: البعير المعترض في سيره من النشاط، قال الطرماح: 

نِيَنَّك من أرجاع واسـط   هل  بات يعمله اليدين حضـار أو  تُد 

فاءَ  تَئي ِغبَّ السُّرى َشد   البَربـارِ  المضل صياره فعل  تصبح تَش 

فاُء، وهي العوجاء وهن العوج. وقال األصمعي: ، واحدتها َشد   يقال للِقِسّيِ الفارسية: ُشد ف 
فاُء: وهو تعطيفها في ِسيَتَي ها. قال الزفيان:   وقال ابن عباد: قوس َشد 

فاُء من شواِحطا في  في القتر ِطمال الئطا فالتقطت  َكفِِّه َشد 

   أعدهـا أمـارطـا واسهم

 ويروى: "َمَواِرطا".
 ِدُف: الطويل العظيم السريع الوثبة.والشَّ 

فاء: في يدها اعوجاج، فربما التفقت يداها إذا سارت.  وناقة َشد 
. فاُء: في خدها ميل   وامرأة َشد 

 والشََّدُف: الشرف.
فَة   ؛ وتفتح  -بالضم-وقال الفّراء: الشََّدُف والسََّدُف: الظلمة. وقال اللحياني والفّراء: خرجنا بُشد  فَة  صدورهما: وهما السواد وُسد 

َدَف: إذا أرخى ستوره. َدَف الليل وأس   الباقي. وقال أبو عبيدة: أش 
فَةُ.  وقال ابن عباد: قوس ُمتََشاِدفَة : أي ُمتَعَّطِ

 والتركيب يدل على ارتفاع في الشيء.

 شذحف

ُف  ُحو  فُ -الشُّذ  ُذو   من الجبل وغيره: المحدد. -وقيل: الشُّح 

 شذف

ذُُف. الفّراء: يقال ما  َشذَف ُت منك شيئاً: أي ما أصبت، أش 

 شرحف

حافاً. حاُف: العريض ظهر القدم، وبه سمي الرجل ِشر  ر   ابن دريد: الّشِ
حاُف: النصل العريض. ر   وقال ابن عباد: الّشِ



ُف: المستعد للحملة على العدو. ُحو   وقال ابن األعرابي: الشُّر 
َرَحفَّ الرجل لرجل: إذا  تهيأ له محارباً، وكذلك الدابة للدابة، وأنشد:  وقال أبو عمرو: أش 

ـَرِحـفّـا لما   ال يعطي الرجال النصفا للشر  رأيت العبد ُمـش 

تُهُ  ذَم     والـكـفـا ُعَضاَضه أع 

ً -والُمْشَرِحفُّ   : السريع الخفيف، قال أبو داود جارية بن الحجاج اإليادي: -أيضا

َرِحفِّال ولقد  اللجـام فيه في شَّدِّ   غدوت بُِمش 

ُف  ُسو  . ويقال: الشُّر  ف  ُسو  الشََّراِسي ُف: مقاط األضالع وهي أطرافها التي تشرف على البطن، الواحد: ُشر 
ُف رأس الضلع مما يلي البطن. ُسو   غضروف معلق بكل ضلع مثل غضروف الكتف. وقال ابن األعرابي: الشُّر 

ُف: البعير المقيد، والبعير ا ُسو  قِبَت  إحدى رجليه، واألسير المكتوف.قال: والشُّر   لذي ُعر 
 وقال ابن فارس: الشََّراِسي ُف أوائل الشدة، يقال: أصابت الناس الشََّراِسي ُف.

َسفَةُ: سوء الُخلُِق.  وقال ابن عباد: الشَّر 

. َسفَةُ بن خليف من بني مازن: فارس ميّار   وقال غيره: َشر 

َسفَة : إذا ك  ان بجنبيها بياض قد غشي الشََّراِسي َف والشََّواُكَل، وأنشد: وقال الليث: شاة ُمَشر 

َل مـكـروهةً  شيخ   الشََّراِسي َف له والحزيم شد  إذا ُحّمِ

 شرعف

عاُف: قشر طلعة الفُّحال من  عاُف والشُّر  ر  : الّشِ ُف: نبت أو ثمر نبت. وقال في باب فِع الل  ُغو  ُف والشُّر  ُعو  ابن دريد: الشُّر 
 لغة أزديَّة .النخل، 

 شرغف

ُف: نبت أو ثمر نبت. ُغو  ُف والشُّر  ُعو   ابن دريد: الشُّر 
ُف: الضفدع الصغير. ُغو   والشُّر 

 شرف

 الشََّرُف: العلو والمكان العالي، قال: 

ُب مجلسـي آتي   للشََّرِف الرفيع ِحماري وأقود  النَّديَّ فال يُقَرَّ

.يقول: أني خرفُت فال ينتفع برأيي وكبرت ف  ال أستطيع أن أركب من األرض حماري إال من مكان عال 
 وقال ابن السكيت: الشََّرُف والمجد ال يكونان إال باآلباء، والحسب والكرم يكونان في الرجل وإن لم يكن له آباء.

 وقال ابن دريد: الشََّرُف علو الحسب.
 وشرف البعير: َسنَامهُ، قال: 

  أَجبُّ وكاهل مجدول َشَرف  

طيِن. وقال الفّراء: الشََّرُف نحو ميل. ومنه حديث النبي وعدا  طاً أو َشو  : -صلى هللا عليه وسلم-َشَرفاً أو َشَرفَي ِن: أي َشو 
الخيل لثالثة: لرجل أجر  ولرجل  ستر  وعلى رجل  وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل هللا فأطال لها في مرج  أو 

؛ فما أصابت في طيلها تَنَّت  َشَرفاً أو َشَرفَي ِن  روضة  ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات؛ ولو أنه انقطع طيلها فاس 
كانت له آثارها وأرواثها حسنات؛ ولو أنها مرت بنهر  فشربت منه ولم يرد أن يسقيهاكان ذلك حسنات له؛ فهي لذلك الرجل 

 في رقابها وال ظهورها فهي لذلك ِستر، ورجل ربطها فخراً ورياء  أجر، ورجل ربطها تغنِّياً وتعفُّفاً ثم لم يَن َس حق هللا
. قال أسامة الهذلي يصف حمارا:  ر   ونَِواء ألهل اإلسالم فهي على ذلك ِوز 

ـلَـهُ  إذا َشَك منه اقترابا وواكظ  ما اشتأى َشَرفاً قُب    أو 

 قُْبلَهُ: تجاهه. وقال العجاج يصف عيراً يطرد آتُنَه: 

بـا حداها وإن   عن انفاسها وما ربا َرفَّةَ   َشَرفاً ُمغَّرِ



: هو على  ، يقال في الخير هو على َشَرف  من قضاء حاجته، ويقال في الشَّّرِ فَاُء على خطر من خير  أو شر  والشََّرُف: اإلش 
 َشَرف  من الهالك.

ف   ؛ وَشر   أيضاً. وقال ابن األعرابي: الشََّرُف طين أحمر. ويقال للَمغ َرةِ: َشَرف 
. نِيَان   وقال الليث: الشََّرُف شجر له ِصب غ  أحمر. وقيل: هو دار بَر 

 وقال ابن دريد: َشَرُف اإلنسان: أعلى جسمه.
 وَشَرُف الروحاء: قريب من المدينة على ساكنيها السالم.

: أطول جبل في بالد العرب. ، وُشَري ف  : جبل قرب جبل ُشَري ف   وَشَرف 
شََّرُف َكبُِد نجد، وكان من منازل الملوك من بني آكل الُمرار من ِكن َدةَ، وفي الشََّرِف ِحمى ضرية، وضرية وقال ابن السكيت: ال

بَذَةُ وهي الِحمى األيمن.  بئر، وفي الشََّرِف الرَّ
 والشََّرُف: من سواد إشبيلية.

 وَشَرُف البياض: من بالد خوالن من جهة َصع َدةَ.
 ى جبل قِل حاح  قرب زبيد.وَشَرُف قِل َحاح : قلعة عل

 والشََّرُف األعلى: جبل آخر هنالك.
 وَشَرُف األرطى: من منازل تميم.

ب به؛ بِّيِ؟ فقال: كان يحتقرني، كنت آتية مع إبراهيم؛ فيَُرّحِ ويقول  والشََّرُف: الشَُّرفاُء. وقيل لألعمش: ِلَم لَم  تستكثر من الشَّع 
 لي: اقعد ثم أيها العبد، ثم يقول: 

  دام فينا بأرضنا َشَرفُ  ما  نرفع العبد فوق ُسنَّتِـه ال

، وقد َشُرَف  َراف  ؛ فهو َشِريف  اليوم؛ وشارف  عن قليل؛ أي سيصير َشِريفاً، ذكره -بالضم-ورجل َشِريف  من قوم ُشَرفاَء وأش 
 الفّراء.

: إذا ُوِصَف بالعتق والقدم، قال أوس بن حجر يصف صائداً.  وسهم شاِرف 

  لؤام  فهو أعجف شاِرفُ  ُظَهار    َسهماً راَشهُ بمـنـاكـب رَ فيَسَّ 

، ويجوز للشاعر تحريك الراء، ق ذ  ل  وعائذ  وُعو  ُف مثال باِزل  وبُز  ال والشَّاِرُف: المسنة من النوق، والجمع: الشََّواِرُف والشُّر 
 تميم بن أُبَّيِ بن مقبل: 

َمة   قد ً  فاليوم  كنت راعي أبكار  ُمـنَـعَـّ   أصبحت أرعى ِجلةً ُشُرفا

.  يقال: َشَرفَِت الناقة وَشُرفَت 
ُف الجون؟ قال: فئن كأمثال الليل -صلى هللا عليه وسلم-وفي حديث النبي   ُن، قالوا: يا رسول هللا وما الشُّر  ُف الُجو  : أتتكم الشُّر 

ُن، يريد فتناً طالعة من قبل المشرق.  الُمظِلِم. ويروى: الشُّرُق الُجو 
 مصدقاً فقال: ال تأخذ من حزرات أن فُِس الناس شيئاً؛ خذ الّشاِرَف والبكر وذا العيب.-صلى هللا عليه وسلم-وبعث رسول هللا 

؛ وأعطاني رسول هللا -وفي حديث علي ?رضي هللا عنه تُهما  -صلى هللا عليه وسلم-: أصبُت شاِرفاً من مغنم بدر  شاِرفاً؛ فأنَخ 
 في البيت ومعه قَي نَة  تُغَنِّيه: -رضي هللا عنه-وحمزة  بباِب رجل من األنصار؛

ِف النِّـواءِ  أال  ُمعَقَّالت  بالِفـنـاءِ  وُهنَّ   يا حمز للشُّر 

ُهنَّ   السكين في اللبات منها ضع ج   حمزة بالدماء وَضّرِ

ل    ِشَواءِ  من قدير  أو طعاما  من أطايبها لشـرب   وعّجِ

نَِمتَهما وبقر خواصرهما وأخذ أكبادهما، فنظرت إلى منظر أفظعني، فانطلقت إلى -فخرج إليهما فََجبَّ ?ويروى : فاجتنب اس 
حتى وقف عليه وتغَيََّظ، فرفع رأسه إليه وقال:  -فخرج ومعه زيد بن حارثة ?رضي هللا عنه -رسول هللا ?صلى هللا عليه وسلم

ِقُر. -لمهل أنتم إال عبيد آبائي، فرجع رسول هللا ?صلى هللا عليه وس  يُقَه 
ً -والّشارُف   : وعاء الخمر من خابية  ونحوها.-أيضا

ُف: التي -رضي اله عنهما-وفي حديث ابن عباس  فاً. الُجمُّ: التي ال ُشَرَف لها. والشُّر  نا أن نبني الَمَساجد ُجّماً والمدائن ُشر  : أِمر 
.  لها ُشَرف 

: وهو مولَّد . ُف: َحب ل   والّشاُرو 
ُف: : أي كانس الموضع. والّشاُرو  نََسةُ، وهو معرب جاروب، وأصله جاي ُروب   الِمك 
. وقال ابن مسعود -مثال قََطامِ -وَشَراِف  : أال يكون بين َشَراِف وأرض كذا وكذا -رضي هللا عنه-: موضع، وقيل: ماءة  لبني أسد 

، قيل: وكيف ذاك؟ قال: يكون الناس صالمات  يضرب بعضهم   رقاب بعض، وقال الُمثَقُِّب العبدي: جّماُء وال ذاةُ قرن 

نَ   بـالـيمـين الذَّرانح ونكبن  على َشَراِف فذاة رجل   َمَرر 

 -بكسر الشين-وبناؤه على الكسر هو قول األصمعي، وأجراه غيره مجرى ما ال ينصرف من األسماء، ويقال فيه ِشَراُف 
. وهو بين واقصة والقَر   رًى، فصار فيه ثالث لغات   عاِء، وقال الشَّّماُخ: غير ُمج 



  على يََسَرات  غير أعصال تخدي  بنفعي َشَراف  وهي عاصفة مرت

ُرفُه   : أي غلبيته بالشََّرِف.-بالضم-وَشَرف تُه أش 
 وكعب بن األشرف: من رؤساء اليهود.

 وقول بشير بن المعتمر.

 ليس له وكـر وطائر  أشرُف ذو ُجردة   وطائر  

َرُف من الطير: الخ فاش؛ ألن ألذنيه حجماً ظاهراً؛ وهو متجرد من الزغب والريش، وهو طائر يلد وال يبيض. والطائر األش 
صاً من تراب ويغطي عليه ثم يطير في  الذي ليس له وكر: طائر يُخبُر عنه البحريون أنه ال يسقط إال ريثما يجعل لبيضه أُف ُحو 

 اق فرخه الطيران كان كأبويه في عادتهما.الهواء وبيضه يتفقس من نفسه عند انتهاء مدته، فإذا أط
َرُف منه.  وفالن أش 

. َرُف: أي عال   وَمن ِكب  أش 
فَاُء: أي طويلة.  وأُذُن  َشر 
. فاُء: ذاة ُشَرف   ومدينة َشر 

فَةُ القصر  ربع : ارتجس إيوان كسرى فسقطت منه أ-صلى هللا عليه وسلم-: واحدة الشَُّرِف. وفي حديث مولد النبي -بالضم-وُشر 
فَةً. وقد كتب الحديث بتمامه في تركيب و ب ذ.  عشرة ُشر 

فَةُ المال: خياره.  وُشر 
فَةً: أي فضال وَشَرفاً أتشرف به. فَةً وأرى ذلك ُشر   ويقال: إني أعد إتيانكم ًشر 

 وُشُرفاُت الفرس: هاديه وقََطاتُه.
 : من أصحاب الحديث.-مثال ضعفى-وإسحاق بن شرفى 

 : ماء لبني نمير.-اً مصغر-والشَُّري ُف 
، فما كان عن يمينه فهو الشََّرُف، وما كان عن يساره فهو الشَُّري ُف، قال ُطفَي ل  الغنو  ي: وقال ابن السكيت: الشَُّري ُف واد  بنجد 

ا إحداث أمر  معطبِ  إذا  كعقبان الشَُّري ِف رجـالـه تبيت   ما نََوو 

 وقال أبو وجزة السعدي: 

ِح والعُبَبِ  روِض   الـشُّـَري ِف إلـى تربعت ما بـين إذا الِت السَّر    الفالح أُو 

 ويروى: "الّشري ِق:.
 ويوم الشَُّري ِف: من أيامهم.

.  وقال ابن دريد: أُذُُن ُشَرافِيَّة  وُشفَاِريَّة : إذا كانت عالية طويلة عليها َشعَر 
: لون من الثياب أبيض.  وقال غيره: الشَُّرافيُّ

: الذي يُشترى مما شاَرَف أرض العجم من أرض العرب.وقال األصمعي   : الثوب الشَُّرافيُّ
 وناقة ُشَرافِيَّة : ضخمة األُذنين جسيمة.

َراُف اإلنسان: أُذناه وأنفه، قال عدي بن زيد العبادي:   وأش 

ر   دعَ   إذ لم يجد غير أن جد كقصير    قصـير أش رافَهُ ِلُشك 

ياُف: ورق الزرع إذا طا ر   ل وكثر حتى يخاف فساده فيقطع.والّشِ
 وَمَشاِرُف األرض: أعاليها.

َرِفيَّةُ: منسوبة  إلى َمَشاِرِف الشأ م، قال أبو عبيدة: هي قرى من أرض العرب تدنو من الريف، يقال: سيف  والسيوف الَمش 
َرفيُّ وال يقال َمَشاِرفيٌّ، ألن الجمع ال ينسب إليه إذا كان على هذا الوزن، ال يقا ، وقال َمش  ل َمَهاِلبيٌّ وال َجعَافريٌّ وال َعبَاقريٌّ

 ُكثيِّر يمدح عبد الملك ن مروان: 

 رجال آخرون اغتيالها أراد  يداه بالخالفة بعدمـا أحاطت  

ة   فما َرفّيِ استقالها ولكن  تََركوها عنوة عن َمـَودَّ   بحد الَمش 

 وقال رؤبة: 

رَ   َعسراء اللقاح الُمغ زي والحرب  وخـز وطعـن   فِيّاتِ بالَمش 

 : إذا دام على أكل السَّنَام.-بالكسر-وَشِرَف الرجل 
بَأَ: أي علوته، قال العجاج:  َرف ُت المر   وأش 

فـا ومربأ َرف تُهُ   عال  لمن تََشرَّ   بال َشفاً أو بَِشفا أش 



. ومنه حديث النبي  َرف ُت عليه: أي اطلعت عليه من فوق، وذلك الموضع: ُمش َرف  : ما جاءك من هذا -صلى هللا عليه وسلم-وأش 
ِرف  له وال سائل فخذه وماال فال تُت بِع ه نفسك. أي وأنت غير طامع فيه وال متطلع إليه.  المال وأن تغير ُمش 

َرَف المريض على الموت: أي أش فى عليه.  وأش 
ِرُف له شيء إال أخذه.  ويقال: ما يُش 
: رمل بالدهناء، قال ذو الرُّ  ة: وُمش ِرف   مَّ

 الفـوارس وعن أيمانهن شماالً   ُظعُن  يقرضن أجواَز ُمش ِرف   إلى

 وقال أيضاً: 

ِرفاً فاألحبل العُف َر حولـه َرَعت   وى في َعَواِزَب أُبَّلِ  إلى  ُمش  ِث ُحز    ِرم 

 واإلْشَراُف: الشَّفَقَةُ، قال: 

َراُف أنفس   ومن  ـراتـمـضَّ  وحيّاها إلينـا علينا  مضر الحمراء إش 

ف ُت القصر وغيره تشريفاً: إذا جعلت له ُشَرفاً.  وَشرَّ
 وقال ابن األعرابي في قوله: 

َرارِ  من  من أي نُـق  ِغـزار جمعتهما ف َن بالّصِ   اللوى ُشّرِ

َراِر. راِر فيؤثر في الّصِ ِريِف: وهو أن يكاد يقطع أخالفها بالّصِ  ليس من الشَّرِف، ولكن من التَّش 
َف هللا   الكعبة: من الشََّرِف.وَشرَّ

: جبل،قال قيس بن عيزارة:  ف   وُمَشرَّ

ف   فإنك ِرفاِت التوائم من  لو عاليتـه فـي ُمـَشـرَّ ف ِر أو من ُمش    الصُّ

ف ِر. ف ُر: السود. وقال غيره: أي في قصر ذي ُشَرف  من الصُّ ف: جبل، والصُّ  قال أب عمرو: ُمَشرَّ
ف ُت: من الشََّرِف.  وتََشرَّ

بَأ: أي علوته، قال العجاج: وتَ  ف ُت الَمر   َشرَّ

فا ومربأ     عال  لمن تََشرَّ

َف القوم: قُتِلَت  أش رافهم.  وتُُشّرِ
َرفَني حقي: أي ظلمني، قال عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع:  تَش   واس 

تَش َرف  وال مظلومِ  غير  يخفض المجاور فيهـم ولقد   ُمس 

َرف ُت الشيء تَش  : إذا رفعت بصرك إليه وبسطت كفك فوق حاجبك كالذي يستظل من الشمس، ومنه قول الحسين بن واس 
 مطير: 

ِزيه المودة من قتـلـي كأني  عجبا مني ومن ُحّبِ قاتـلـي فيا  أج 

ِرفُـونَـنـي ويا تَش    لم يروا بعدي ُمِحبّاً وال قبلي كأن  عجبا للناس يَس 

: ستكون فتن  القاعد فيها خير  من القائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير  من -وسلمصلى هللا عليه -وفي حديث النبي 
ِرف ه؛ فمن وجد ملجأ أو معاذاً فليعذ به. تَش  َف لها تَس   الّساعي؛ َمن  تََشرَّ

ِرَف العين واألُذن. أي نتفقدهما ونتأملهما لئال يكون فيهما نقص من ع تَش  ور  أو جدع ، وقيل: أن وفي الحديث: أمرنا أن نَس 
َرفَه النبي -رضي هللا عنه-نطلبهما َشِريفَتَي ِن بالتمام والسالمة. وفي حديث أبي طلحة  تَش  : إنه كان َحَسَن الرمي فكان إذا رمى اس 

 لَيَن ظر إلى موقع نبله، قال: -صلى هللا عليه وسلم-

َرف تُهُ فرأيتـه تطاللتُ  تَش    ملله آأنَت زيد األرا فقلت  فاس 

َرُف.  وشاَرف ُت الرجل: أي فاخرته أيُّنا أش 
َرف ُت عليه.  وشاَرف ُت الشيء: أي أش 

ِتَراُف: االنتصاب.  واالش 
ِرُف الَخل ِق، قال جرير:  : أي ُمش  تَِرف    وفرس ُمش 

تَِرف  وإن بعد المدى من قاق مناقل ضرم  كل ُمش   األجَرالِ  الرَّ

يافَه. يَف ُت الزرع: قطعت ِشر   وَشر 
 والتركيب يدل على علو وارتفاع.



 شرنف

نَف ُت الزرع، وهي كلمة يمانية،  ناُف: ورُق الزرع إذا طال وكثر حتى يُخاف فساده فيُقطع، فيقال حينئذ: َشر  ر  الليث: الّشِ
نَف ُت أنهما بالياء أو بالنون؛ وجعلهما زائدتين. ناِف وَشر  ر   وشك األزهري في الّشِ

 شرهف

هَ  َهفَ -َف في غذاء الصبي أبو تَُراب : َشر   : إذا أحسن غذاءه.-مثل َشر 
: وهو الحاف الرأس الشَِّعُث القَِشُف. َرِهفٌّ  وغالم ُمش 

 شسف

ِر والُهَزاِل؛ مثل الّشاسب. وقال األصمعي: الّشاِسُب: الضامر؛ والّشاِسُف: أشد منه  ابن السكيت: الّشاِسُف: اليابس من الضُّم 
ِسفُ  راَ. وقد َشَسَف يَش  فاً وَشَسافَةً، والكسر أكثر. قال تميم بن أُبَّيِ بن مقبل: ُضم    ُشُسو 

 َشَسفـا كرئاِس السيف إذ ومرفق  اضطغنت سالحي عند مغرضها إذا

 وقال لبيد رضي هللا عنه يصف ناقة: 

ر  قد نََحل   وضلوع  الريح بَِدّف  شـاِسـف   تتقي   تحت َزو 

: كاد ييبس  .وقال ابن فارس: لحم َشِسي ف 
ه. َر: إذا َشقَّقُو  ُر الُمَشقَُّق. وقال أبو عمرو: َشَسفُوا البُس   وقال ابن األعرابي: الشَِّسي ُف: البُس 

 والّشاِسُف: القاحل.
: أي يابس.  وسقاء شاِسف  وَشِسي ف 

ُف  س   : قرُص يابس من خبز.-بالكسر-وقال ابن عباد: الّشِ
 والتركيب يدل على قحل ويبس.

 شطف

 َف وَشَطَب: إذا ذهب وتباعد، وأنشد: األصمعي: َشطَ 

فُ  أحان ريَّة  َهتوفُ  أن  من ِجي َرتِنا ُخفُـو   هتفت قُم 

لَقَت ُهم  الدار والحي بها وقوف في فُ  نية وأق   َشـُطـو 

 أي بعيدة.
 ورمية شاِطفَة  وشاِطبَة : إذا زلت عن المقتل.

 وأما قولهم: َشَطف تُه بمعنى غسلته فلغة َسَواديَّة .

 ظفش

. -صلى هللا عليه وسلم-أبو عبيد: الشََّظُف: الضيق والشدة. وفي حديث النبي  : أنه لم يشبع من خبز ولحم إال على َشَظف 
قاع:  ، قال عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الّرِ  ويروى: على َضفَف 

  من َشَظِف األمور ِشَداَدها وأصبت  لقيت مـن الـمـعـيشة لـذة ولقد

 اُف عن أبي زيد، قال الُكميت: وكذلك الشَّظَ 

 يلـينـا الصَّفا َكي ما َكُمتَِّدنِ   ليَن تغلب عن َشَظاف   وراجِ 

تُه، قال رؤبَةُ:   والشَِّظْيُف من الشجر: الذي لم يجد ريَّه فصلب من غير أن تذهب نُُدوَّ

  ُعودي كالشَِّظي ِف األخشنِ  وان عَاجَ 

 أيضاً. -وَشِظَف ?بالكسرَشَظافَةً؛  -بالضم-تقول منه: َشُظَف 
فاً: منعته.  وَشَظف تُه عن الشيء َشظ 



ُف  ً -والشَّظ  يَا الكبش سالً.-أيضا  : أن يَُسلَّ ُخص 
ُف  ً -والشَّظ   : شقة العصا؛ عن ابن األعرابي، وأنشد: -أيضا

ِف أو شر الِعِصي   كبداء   مثل الشَّظ 

فَةُ  ظ  ُف : ما احترق من الخبز. وقال -بالكسر-قال: والّشِ ظ   يابس الخبز. -بال هاء  -غيره: الّشِ
ُف: ُعَوي د  كالوتد، وجمعه: ِشَظفَة . ظ   وقال ابن عباد: الّشِ

 وأرض َشِظفَة : إذا كانت خشناء.
 وبعير َشِظُف الِخالِط: أي يخالط اإلبل مخالطة شديدة.

ً -والشَِّظُف   : السيئ الُخلُِق.-أيضا
 م.وَشِظَف السهم: إذا دخل بين الجلد واللح

 والشَِّظُف: الشديد القتال.
 والِمش َظُف من الناس: الذي يعرض بالكالم على غير القصد.

َظاُف: البُع ُد.  والّشِ
 والتركيب يدل على الشدة في العيش وغيره.

 شعف

. وفي حديث النبي -بالتحريك-الشَّعَفَةُ  ف  وِشعَاف  وَشعَفَات  : خير -عليه وسلم صلى هللا-: رأس الجبل، والجمع: َشعَف  وُشعُو 
الناس رجل ممسك بعينان فرسه في سبيل هللا كلما سمع َهي عَةً طار إليها أو رجل في َشعَفَة  في ُغنَي َمة  له حتى يأتيه الموت. 

ة:  مَّ  قال ذو الرُّ

رى بنائية َُ  جيوبـهـا تواليها ِرَحاب   نبال  األخفاف من َشغَِف الَذ

 ه القرا. وأنشد الليث: ويروى: بَمْسفُوَحِة اآلباط ُعْريان

 ً   العُصم من َشعَِف الجبال محل  قد حميناهـم فـحـلـوا وكعبا

ً -والشَّعَُف   : أعلى السنام.-أيضا
تَِديرة في أعاليها، قال العجاج:   وقال الليث: الشَّعَُف كرؤوس الكمأة واألثافّيِ الُمس 

ً  فأطََّرقَت   ً   إال ثالثـاً ُعـكَّـفـا   إال َشعَفا في األرض َدَواِخسا

رأ وَشعَفَةُ القلب: رأسه عند معلق النياط، ولذلك يقال: َشعَفَنَي ُحبُّ فالن  وُشِعف ُت به وبحبه: أي َغِشَي الحب القلب من فوقه. وق 
هريُّ واألعرج وابن َكثير و ابن الحسن البصري وقَتَاَدةُ وأبو رجاء والشعبي وسعيد بن جبير وثابت البُنَانيُّ ومجاهد والزُّ

ُمَحي ِصن  وعوف بن أبي جميلة ومحمد اليماني ويزيد بن قَُطي ب : )قد َشعَفَها ُحبّاً( قال أبو زيد: أي أمرضها وأذابها. وقرأ ثابت 
 البُنَاني أيضاً: )قد َشِعفَها( بكسر العين بمعنى علقها حبا وعشقها.
غَاِف: يراد بذلك َشعَر رأسه. وما على رأسه إ ُب الّشِ : أي ُشعيرات من الذؤابة. وفي حديث النبي ورجل  ُصه  صلى -ال ُشعَي فات 

عَاِف ومن كل حدب -هللا عليه وسلم ُب الّشِ : أنه ذكر في خطبته ياجوج وماجوج فقال: ِعراَض الوجوه ِصغَاُر العيون ُصه 
َكُر  َمُن وتَش  شكراً من لحومهم. وقال رجل: ينسلون، ثم ذكر إهالك هللا إياهم فقال: والذي نفسي بيده إن دواب األرض لتس 

نُُس عن رأسي فأغاثني هللا بُشعَي فَتَي ِن في رأسي. والشَّع فَةُ: خصلة في أعلى الرأس. -رضي هللا عنه-ضربني عمر   فسقط البُر 
ُف: الذي أُصيبت َشعَفَةُ قلبه؛ أي رأسه عند معلق النِّيَاِط؛ بحب أو ذعر أو جنون. ومنه حديث النبي  عُو  صلى هللا عليه -والَمش 

أنه قال في فتنة القبر: أما فتنة القبر فبي تُفتَنُون وعني تسألون، فإذا كان الرجل صالحاً أُجلس في قبره غير فزع وال  -وسلم
. ف  عُو   َمش 

عَل تَه به، قال أمرؤ القيس:   وَشعَف ُت البعير بالقطران: إذا اش 

ءةَ الرجل الّطاليَشعََف المَ  كما  وقد َشـعَـف ـُت فـؤادهـا ليقتلني   هنُو 

ُت فؤادها كما قََطَر" وَشع فَاِن: جبالن بالغور.  ويروى: "قََطر 
 وفي المثل: لكن بَِشع فَي ِن أنت جدود، وقد كتب سبب المثل في تركيب ج د د.

غُ  ب، يُضرب مثال للذي يعطيك قليال ال وقال أبو زيد: الشَّع فَةُ: المطرة الهينة، قال: ومثل للعرب: ما تنفع الشَّع فَةُ في الوادي الرُّ
 يقع منك موقعا وال يسد مسداً.

؛ إنما وقال الليث: الشَّعَُف داء يُصيب الناقة فيتمعط َشعَر عينيها، يقال: َشِعفَت  وهي تَش عَُف؛ وناقة َشع فَاُء، وال يقال جمل أش عَفُ 
 هو لإلناث خاصة. وقال غيره: إنه بالسين المهملة.

ُف: المجنون.-بالضم-والشُّعَاُف  عُو   : الجنون، والَمش 



 وقال بعضهم: الشَّعَُف: قشر شجر الغاف. وَشعَف هذا اليَبِي ُس: أي نبت فيه أخضر، والصحيح أنهما بالغين المعجمة.
 والتركيب يدل على أعالي الشيء ورأسه.

 شغف

ه. وقال الليث: الشَّغَاُف: مولج البلغم، وقوله تعالى: )قد الشَّغَاُف: غالف القلب، وَشغَفَه: أصاب َشغَافَه، ك"َكبََده" أصاب كبد
ت َشغَفَها ُحباً( أي أصاب حبه َشغَافها. وقيل الشَّغَاُف: سويداء القلب. وقرأ أبو األشهب: "َشِغفَها ُحباً" بكسر الغين، كقراءة ثاب

 البُناني: "َشِعفَها" بكسر العين المهملة.
 أخذ تحت الشََّراِسي ِف من الشق األيمن، قال النابغة الذبياني: وقال أبو عبيد: الشَّغَاُف داء ي

  الشَّغَاِف تبتغيه األصابع دخول  حـال َهـمٌّ ذلـك داخـل وقد

 وكذلك َشغ ُف القلب وَشغَفُه؛ مثل َشغَافِه: عن أبي الهيثم.
: موضع بعَُمان يُن بُِت الغاف العظام، قال:   وقال الليث: َشغَف 

  البالد لهم وسع  ومضطرب وفي  الغاف من َشغَـف   أناخ بذاة حتى

 وقال الدينوري: الشَّغَُف نجب شجر الغاف.
ُف: المجنون؛ كالَمش عُوِف. غُو   وقال ابن عباد: الَمش 

 شفف

: الثوب الرقيق، ومن أبيات الكتاب:  فُّ  أبو زيد: الشَّفُّ والّشِ

فِ إلي من لبس الشُّ  أحب  َعباءة وتقـرَّ عـينـي لَلُب سُ    فُو 

 وقال عدي بن زيٍد العبادي: 

َن بالمس زانَُهنَّ  ُف ين َضح   وعيش مفانـق  وحـرير كِ   الشُّفُو 

فاً وَشِفيفاً: إذا رق حتى حكى ما تحته، ومنه حديث عمر  -بالكسر-وقال الكسائي: َشفَّ الثوب يَِشفُّ  : ال -رضي هللا عنه-ُشفُو 
فإنه إال يَِشفَّ فإنه يصف. والمعنى: أن القَبَاِطيَّ ثياب ِرقاق غير صفيفة النسج؛ فإذا لبستها  تُل بِسوا نساءكم الكتان أو القباطي

َسي َن الثخان الِغالَظ.  المرأة لصقت بأردافها فوصفتها؛ فنهى عن لبسها؛ وأَحبَّ أن يُك 
فُّ   عن ِشف ما لم يُضمن؛ أي عن ربح. ومنه  -صلى هللا عليه وسلم-: الربح والفضل. ونهى رسول هللا -أيضا-والشَّفُّ والّشِ

: من صلى المكتوبة ولم يتم ركوعها وال سجودها ثم يكثر التطوع فمثله مثل مال  ال ِشفَّ له -صلى هللا عليه وسلم-حديث النبي 
 حتى يؤدي رأس المال.
ِمُل حمالً -وَشفَّ الشيء يَِشفُّ ِشفّاً  فِ -مثل َحَمَل يَح  : فََشفَّ الخلخاالن نحواً من دانق  فَقَرَضه. أي : أي زاد. وفي حديث الصَّر 
 زادا، وقال الُحطيئة: 

ِلَدنَّ ابني ُجاللة مالُـهـم وهل فِّ  وحرصهم  يُخ    عند البياع على الّشِ

فُّ  ً -وقال ابن السكيت: الّشِ  : النقصان، وهو من األضداد، يقال: هذا درهم يَِشفُّ قليالً: أي ينقص.-أيضا
: أي تحرك.وقال ابن عباد:   َشفَّ الشيء يَِشفُّ

فاً: أي نََحَل. وَشفَّهُ الهم يَُشفُّه   : أي َهَزله، قال العرجي: -بالضم-وَشفَّ جسمه يِّشفُّ ُشفُو 

 السقـم بليت وحتى َشفَّني حتى  أمرؤ  لَجَّ بي حبٌّ فأحرضني أني

"، ويروى: "هاضني السَّقَُم". ُرؤ   ويروى: " أنا أم 
 انه َشِفي فاً: أي برداً. وقيل: الشَِّفي ُف: لذع البرد، قال صخر الغّيِ الهذلي: وفالن يجد في أسن

ِفي فا كمشي  وردت عـلـى زورة   وماء     السَّبَن تى يراح الشَّ

 وقال ابن دريد: الشَِّفْيُف: شدة حر الشمس. وقيل الشَِّفْيُف: الريح الباردة فيها ندى؛ وقيل: مطر وبرد، قال: 

  ب أل جأه الشَِّفي فُ ما الكل إذا

 وقال أبو سعيد: فالن يجد في مقعدته َشِفي فاً: أي وجعاً.
ِفي ُف: القليل، وكذلك الشَّفَُف.  والشَِّفيُف والطَّ

 : بقية الماء في اإلناء.-بالضم-والشُّفَافَةُ 
مة:   وقول ذي الرُّ



ً   الشَّفا أو قسمة الشمس أزمعا ُشفَافُ   ـبِ ُمنـاهِ  فمدا من نجاء رواحا

 ويروى: "ُمَهاِذِب"، أراد بقية النهار، ويروى: "ذُنَابى الشَّفا".
 والشَّفَاِشُف: شدة العطش.
 والشَّف َشاُف: الريح الباردة.

: إذا لم يحكم عمله.  وثوب َشف َشاف 
: أي برد  وريح، قال عدي بن زيد العبادي:   وهذه َغَداة  ذاة َشفّان 

ـتُـُرهُ  في   ل الشَّفَّاَن ُهّداُب الفَنَن  ع من  كناس ظاهـر يَس 

 ويروى: "من َعَرا الشَّف اِن". وقال رؤبة: 

 َشِفـي فُ  وَشفّان  له ثلج  إذا ما انحدر الَخِشي فُ  أنت

فَف ُت بعض ولدي على بعض: أي فضَّلتهم.  وأش 
تَفَّ البعير الِحَزاَم كله: أي مألَه واستوفاه، قال كعب بن زهير  ويروى ألبيه زهير، وهو موجود في ؛ -رضي هللا عنه-واش 

 ديواني أشعارهما؛ يصف بعيراً: 

 ِظعـانِ  يَشتَفّاِن كل ودفَّانِ   عنق تلوي بما وصلت به له

عَةَ ويغترقانها لعظم أجوافهما. تَنّان" أي يغوالن النَّس   وقيل: "يَش 
تَفَّ ما في اإلناء: أي َشِربَه كله حتى الشُّفافَةَ. وفي حديث  . وقد ُكتب ويقال: اش  تَفَّ أُّمِ زرع: زوجي إن أكل لف وإن شرب اش 

 الحديث بتمامه في تركيب ز ر ن ب.
تَفَّ اإلنسان ما في اإلناء؛ بل قد يحصل بدون  . أي ليس الري عن أن يَش  ، ومنه المثل: ليس الري عن التََّشاّفِ وكذلك تََشاعفَّ

 ذلك، يضرب في النهي عن استقصاء األمر والتمادي فيه.
 تََشافَف تُه: أي ذهبت بِِشفِّه أت فضله.و

 والشَّف َشفَةُ: االرتعاد واالختالط.
 ويقال: َشف َشَف ببوله: إذا نضحه.

: سخيف سيئ الخلق.  ورجل ُمَشف َشف 
 وقول الفرزدق: 

لَف نَ   لألسـرار إال ألهـلـهـا موانع   ما ظن الغيور الُمَشف َشفُ  ويُخ 

 كأن به رعدة واختالطاً من شدة الغيرة واإلشفارق على ُحَرِمِه. قال سعدان: الُمَشف َشُف: الذي
ِوي ُط الصقيع نبت األرض فيحرقه؛ أو الدواء يذر على الجرح.  وقال أبو عمرو: الشَّف َشفَةُ: تَش 

 وقال ابن األعرابي: َشف َشَف الحر أو البرد الشيء: إذا يبََّسه، قال عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع: 

  النبت إال َسي ُكَراناً وُحلَّبا من  حر القيظ كل بقية   وَشف َشفَ 

تََشفَّ الشيء: أي نظر ما وراءه.  واس 
 والتركيب يدل على قلة ورقة.

 شقف

 أبو عمرو: الشَّق ُف: الخزف المكسر. وقال ابن عبّاد: الَّق ُف الخزف.
 ً  .قال: ودرب الشَّقّافِيَن بمصر معروف، ودرب الشَّقّاِف أيضا

 شلخف

فُ  لَّخ  ل  -أبو تراب: الّشِ َدح   : المضطرب الَخل ِق. وزاد ابن عبّاد: والقدم الضخم.-مثال ِجر 

 شلعف

لَّع ُف: المضطرب الَخلِق. ُف والّسِ اَّع   ابن الفرج: الّشِ

 شلغف



لَّع ُف: المضطرب الَخلِق. لَّع ُف والّسِ لَّغ ُف والّشِ لَّغ ُف والّسِ  أبو تراب: الّشِ

 شلف

 اد: الشَّالّفَةُ: المرأة الزانية.ابن عب

 شنحف

ُف  نَّح  مثال -ابن دريد: الشَّن َحُف؛ والجمع َشنَاِحُف؛ وهو الطويل: بالحاء والخاِء والخاُء أعلى. وهو في كتاب ابن عباد: الّشِ
ل   َدح   .-ِجر 

 شنخف

: وهو الطويل. ودخل إبراهيم بن مت ف  ف  ولم يقولوا ِشنَّخ  مم بن نويرة اليربوعي على عبد الملك ين مروان ابن دريد: رجل ِشنَّخ 
ُن  فاً، قال: الُحس  ِفي َن، فقال: وأراك أحمر قَر  ، فقال: يا أمير المؤمنين إني من قوم ِشنَّخ  ف  أحمر يا فسلم بجهورية فقال: إنك لَِشنَّخ 

ُف: الشديد الحمرة.  أمير المؤمنين. القَر 
ُف: الضخم. نَّخ   وقال ابن عبّاد: الّشِ

ن ِخي ُف: الطَُّوال.وا  لّشِ
. فَة : أي ِكب ر   وفي فالن ِشنَّخ 

 شندف

، قال المرار بن منقذ:  : أي ُمش ِرف   أبو عبيد: فرس ُشن ُدف 

َدُف ما ورعته ُشن ُدف     ُطؤطئ طيار ِطِمر إذا  أش 

 وقال ابن عباد: الشُّْنُدُف من الخيل: المائل الخد.

 شنطف

ُف: فرع ك  ل شيء.ابن عباد: الشُّن ُظو 

 شنعف

. وقال ابن عبّ  ُف: أعالي الجبال. وقال األصمعي: الشَّنَاِعي ُف رؤوس الجبال، الواحد: ِشن عَاف  ن عَاُف والشُّن عُو  اد: ابن دريد: الّشِ
ن عَاُف من الجبال: الشامخ.  الّشِ

ن عَاُف، وأنشد:  ن عَاُب: الرجل الطويل الرخو العاجز، ويقال الّشِ  وقال الليث: الّشِ

ً  زوجتت ُت مقرفا  تقنَّعا ابتدر األقوام مجداً  إذا  ِشن عَافاً فآنَس 

ن عَاُف: الطويل الرخو العاجز. ن عَاُب: الطويل الشديد، والّشِ  وفي نسخة من كتابه: الّشِ
 وقال ابن دريد: الشَّن عَفَةُ: الطول.

 شنغف

. َِ نَّغ ُف: المضطرب الَخل ِق نَّغ ُف والّسِ  قال زائدة البكري: الّشِ

 شنف

وبُُدور  -الشَّن ُف: القرط األعلى، والجمع ُشنُوف   ، ومنه حديث محمد بن سليم: كنت أختلف إلى الضَّّحاك وعليَّ -مثال بدر 
ِف األذن، وكذلك ما ُجعل منه في القالئد. وقال ابن دريد: الشَّن ُف  َشن ُف ذهب فال ينهاني. وقال الليث: الشَّن ُف معالق في قُو 

، وما ُعلِّق في ما ُعلَِّق ف ، فأما قول العامة ُشن ف  فخطأ. وكل ما علق في أعلى األذن فهو َشن ف  ف  ي أعلى األذن، والجمع ُشنُو 
 أسفلها فهو قرط، قال أبو كبير الهذلي: 



  الَوذيلَِة أو كَشن ِف األنضر مثل  وجهك لم تحل أسراره وبياضُ 

ِف"، الوذيلة:  َسبيكة أو مرآة فضة، والَمِذيَّةُ: المرآة. ويروى: "مثل الَمِذيَِّة أو كنَش 
ف ُن إليه: النظر في اعتراض. وقيل: الشَّن ُف النظر إلى الشيء كالمتعجب منه أو كالكاره له، قال  والشَّن ُف إلى الشيء والشَّ

 الفرزدق يصف خيال: 

نِف نَ  نانها  للنظر البعيِد كأنما يَش  َطانِ  إر    ببوائِن األش 

هيلها، أي كأنها تصهل من آبأر  بوائن لسعة أجوافها، ويروى: "يصهلن للشَّبَِح البعيد"، ورواية ابن أي أصواتها وص
تِياِف. وقال العجاج:  تَف َن" من االش   األعرابي: "يَش 

شُ  بجيد  غّراء تروق الشُّنَّفا أزمان  العُلَّفا أدماء تَنُو 

ِ بن مقبل:   وقال تميم بن أُبَي 

ِمي   وقربوا  َشنَفا تداكأ منه دفعه إذا  م  َمنَاِكبهكل ِصه 

فَاِه الشَّن فَاُء: وهي المنقلبة الشَّفَِة العليا من أعلى، واألسم: الشَّنَُف   .-بالتحريك-وقال أبو زيد: من الّشِ
ً -والشَّنَُف   .-بالهمز-تُه أي أبغضته، حكاه ابن السكيت، وهو مثل َشئف   -بالكسر-: البُغ ُض والتنكر، وقد َشنِف ُت له -أيضا

خرج فلقيه زيد بن عمرو؛ فحيا أحدهما اآلخر؛ فقال:  -صلى هللا عليه وسلم-والشَّنُِف: المبغض. وفي الحديث: أن رسول هللا 
أنه  -رضي هللا عنه-مالي أرى قومك قد َشنِفُوا لك؟ قال: أما وهللا إن ذلك لغير نائرة  كانت مني إليهم. وفي حديث إسالم أبي ذر 

: لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم؛ وهللا إنه لصادق وإنهم لكاذبون، فقلت: اكفني حتى -رضي هللا عنه-أخوه أُنَيّس قال له 
 أنظر، قال: نعم وكن من أهل مكة على َحذَِر ألنهم قد َشنِفُوا له وتجهموا. قال: 

ً  ولن   غير نائرة َضبّاً لها َشِنفا في  ازال وإن جاملت محتسبا

باً.أي ُمتَ   غَّضِ

 ويقال: مالي أراك شانِفاً عني: أي معرضا.
ُموَمة . فَة : أي َمز  نُو   وقال أبو عمرو: ناقة َمش 
 ويقال: أنك لَشانِف  بأنفك عني: أي رافع.

 وقال ابن األعرابي: َشنِف ُت: أي فطنت، وأنشد: 

نَـفُ  للعدو لغيرنا ال ما  قد َشنَِف العدو فقل لها وتقول  يَش 

 جاج: أْشنَْفُت الجارية: أي جعلت لها َشْنفاً. وقال غيره: َشنَّْفتُها تَْشنِْيفاً فَتََشنَّفَْت.وقال الزَّ 

 شوف

: أي مجلو، قال عنترة بن شداد:  ف  تُه، ودينار َمُشو  فُه: أي َجلَو  ُف: مصدر قولك ُشف ُت الشيء أُشو   الشَّو 

ِف المعلمالهواجر بالمَ  ركد  َشِرب ُت من الُمَدامة بعدمـا ولقد   ُشو 

اُح يصف الظليم:  رم   وقيل: إنه أراد بالَمُشْوِف المعلم قدحاً صافياً منقشاً. وقال الط ِ

  الحواجل شافَُهنَّ الموقد فلق  أجنبه كأن حطامـه والقيض

نُبَه: أي في نواحيه، والَحَواِجل: القوارير، والموقد: الذي يعمل القوارير.  أج 
.وِشي فَِت الجارية تَُشا  ُف: أي ُزيِّنَت 

؛ وهو الخشبة التي تسوى بها األرض المحروثة. ُف: الِمَجرُّ  والشَّو 
يَاُف: أدوية للعين ونحوها، وهو من قولهم: ُشف ُت الشيء إذا جلوته، وأصله الواو.  وقال العزيزي: الّشِ

ُف: الَجَمل المطلي بالقطران، يقال: ُشف  بعيرك أي أطله بالقطران.  والَمُشو 
ُف في قول لبيد رضي هللا عنه:  وقال  أبو عمرو: الَمُشو 

ِف هنأته مثل  توفي الجديل َسِري حة   بخطيرة    بعصيم الَمُشو 

فُ  َم؛ وإذا جرب البعير فطلي بالقطران شمته اإلبل، وقيل الَمُشو  ُمو  ِف" بالسن المهملة يعني الَمش  : الَجَمل الهائج، ويروى: "الَمُسو 
".الُمَزيَُّن بالعُُهو  ِن وغيرها، والخطيرة: التي تخطر بذنبها نشاطاً، والسَِّري َحةُ: السريعة السهلة السير، ويروى: "بُِجاللة 

تَاُف لهم. وقال أعرابي: تبصروا الشَّيَّفاَن فأنه يصوك عل ى َشعَفَِة المصاد؛ وقال ابن األعرابي: الشَّيِّفَةُ والشَّيَّفاُن: الطَِّلي عةُ الذي يَش 



 ا.أي يلزمه
َرَف.  وأَشاَف على الشيء وأش فى: أي أش 

 وقال ابن عباد: أَشاَف: أي خاف.
 وَشيَّف ُت الدواء: جعلته ِشيَافاً.

تَاَف الرجل: أي تطاول ونظر.  واش 
تَاَف البرق: أي شامهُ، قال العجاج:   ويقال: اش 

تَافَ  ً  واش    من نحو سهيل برقا

 شيطة: وأنشد ابن األعرابي قول الفرزدق يصف خيال ن

تَف نَ  َطانِ  إرنانها  للنظر البعيد كأنما يَش    ببوائن األش 

ِتيَاِف، وذكرت بقية الروايات في تركيب ش ن ف، أي: إذا رأت شخصا بعيدا طمحت إليه ثم صهلت.  بالتاء من االش 
فَِت المرأة: إذا تزينت.  وقال ابن دريد: تََشوَّ
ف ُت إلى الخبر: إذا تطلعت إليه، يق ف َن من السطوح: أي ينظرن ويتطاولن.وتََشوَّ  ال: النساء يَتََشوَّ

. َرفَت  فَِت األوعال: علت معاقل الجبال فأش   وتََشوَّ
تََشاَف الجرح: أي غلظ.  وقال أبو زيد: اس 

 والتركيب يدل على ظهور وبروز.

 شيف

ي ُف: الشوك الذي يكون بمؤخر َعِسي ِب النخل.  أبو حاتم في كتاب النخلة: الّشِ

 صحف

عَِة، والجمع ِصَحاُف، قال األعشى:  فَةُ: كالقَص   الصَّح 

َحاَف من الـفِ  والمكاكيك َحالِ  ضةِ   والّصِ   والّضامرات تحت الّرِ

بع الخمسة؛ ثم المئكلة تُشبع الرجلين  فَة تُش  ِبع العشرة؛ ثم الصَّح  وقال الكسائي: أعظم القِصاع الجفنَةُ؛ ثم القصعة تليها تُش 
َحي فَةُ تُشيع الرجل.والثالثة؛ ثم   الصُّ

ِحيفَِة، وهذا من النوادر أن تجمع فَِعي لَ  ِحي فَةُ: الكتاب، والجمع: ُصُحف  وَصَحائُف. وقال الليث: الصُُّحُف: جماعة الصَّ ةُ على والصَّ
، وكان قياسه َصَحائَف وَسفَائَن. ؛ مثل َصِحي فَة  وُصُحف  وَسِفينة  وُسفُن   فُعُل 

 .-صلوات هللا عليهما-)ُصُحِف إبراهيم وموسى( يعني الكتب التي أُنزلت عليهما  وقول هللا تعالى:
 وَصِحي فَةُ الوجه: بشرة ِجل ِده، قال: 

ِحي فُ  إذا   بدا من وجهك الصَّ

َجُز لرؤبة، والرواية:   قال الصغاني مؤلف هذا الكتاب: الرَّ

ِحي فُ  أضاء   من ُسنَِّتَك الصَّ

.وقال غيره: جمع هذا على   حذف الزائد فصار مثل َرِغي ف  وُرًغف  وقَِضي ب  وقُُضب 
ِحي ُف: وجه األرض، قال:   قال: والصَّ

ِحي فِ  بل َمه  منجرد الصَّ   َمه 

. َحاُف: مناقع صغار تتخذ للماء، والجماع: ُصُحف   وقال الشيباني: الّصِ

ِحي فَةَ ويُخطئ في القراءة: َصَحِفيٌّ  : لحن، والنسبة إلى الجمع نسبة -بضمتين-وقول العامة ُصُحفيٌّ  -بالتحريك-والذي يقرأ الصَّ
، إلى الواحد، ألن الغرض الداللة على الجنس والواحد يكفي. وأما ما كان علماً كأنماري وكالبي وَمعَاِفِري ّ وَمَدائنِي ّ فإنه ال يرد

 وكذا ما كان جارياً مجرى العلم كأنصاري وأعرابي.
َحفُ  َحُف والِمص  َحُف  والَمص  تثقلت  -بالحركات الثالث-والُمص  عن ثعلب قال: والفتح لغة صحيحة فصيحة. قال الفّراء: قد اس 

َجد ، ألنها في المعنى  َرف  وِمغ َزل  وِمس  َدع  وِمط  َحف  وِمخ  العرب الضمة في حروف وكسروا ميمها وأصلها الضم؛ من ذلك ِمص 
ِحَف أي ُجِمعَت  فيه الصُُّحفُ  سد أُلصق بالجسد؛ وكذلك الُمغ َزُل إنما مأخوذة من أُص  ؛ وأُطِرَف أي جعل في طرفيه علمان؛ وأُج 



 هو أُدي ر وفُِتَل. وقال أبو زيد: تميم تقول بكسر الميم وقيس تقول بضمها.
َف عليه لفظ كذا. ِحي فَِة، يقولون: تََصحَّ ِحي ُف: الخطأ في الصَّ  والتَّص 

 عة.والتركيب يدل على انبساط في الشيء وس

 صخف

َخفَِة وهي المسحاة، لغة يمانية، والجمع: َمَصاِخُف. ُف: حفر األرض بالِمص   ابن دريد: الصَّخ 

 صدف

ُر بن أرطاة  -رضي هللا عنه!-َصَدُف الدرة: غشاؤها: الواحدة: َصَدفَة ، قالت أُم حكيم بنت قارظ بن خالد الكنانية لما قتل بُس 
 أبنيها: 

  تََشّظى عنهما الصََّدفُ  كالدرتين  لذين هـمـاَمن أحسَّ بُنَيَّيَّ ال ها

َدفاً.  ويجمع الصََّدُف أص 
 وَصَدفَةُ األذن: محارتها.

كان إذا مر بهدف  مائل  -صلى هللا عليه وسلم-وقال األصمعي: الصََّدُف: كل شيء مرتفع مثل الهدف، ومنه الحديث: أن النبي 
: من نام تحت َصَدف  مائل وهو ينوي التوكل فليرم نفسه من َطَمار وهو  أو َصَدف  مائل أسرع المشي. ومنه حديث مطرف 

 ينوي التوكل.
 والصََّدُف: موضع الوابلة من الكتف.

.  ونوح بن عبد هللا بن سيف البخاري: من أصحاب الحديث، ولقب أبيه عبد هللا: َصَدف 
 وَصَدُف: قرية على خمسة فراسخ من القيروان.

ِة عند الجمجمة تشبه الغضاريف. والصََّدُف: لحم ينبت في  الشَّجَّ
ً -والصََّدُف  َدِف إذا كان متداني الفخذين متباعد الحافرين في التواء من الرسغين. وقال األصمعي: -أيضا : مصر الفرس األص 

 الصََّدُف أن يميل ُخفُّ البعير من اليد أو الرجل إلى الجانب الوحشي، قال: فإن مال إلى اإلنسي فهو أقفد.
ً -الصََّدُف و َدُف  -بضمتين-والصُُّدف  -أيضا : منقطع الجبل المرتفع. وقرأ أبو جعفر -مثال َعُضد  -والصَُّدُف  -مثال نُغَر  -والصُّ

َدفَي ِن(، وقرأ ابن َكثير وابن عامر وأبو  لى قوله تعالى: )حتى إذا ساوى بين الصَّ ونافع وعاصم وحمزة والكسائي وخلف باألُو 
 ل بالثانية، وقرأ قتادة واألعمش والخليل بالثالثة، وقرأ يعقوب بن الماجشون بالرابعة.عمرو ويعقوب وسه

 : ضرب من السباع، وقيل: طائر.-مثال ُصَرد  -والصَُّدُف 
ف  للتي تعرض وجهها  َن(. ويقال: امرأة َصُدو  ِدفُو  وَصَدَف عني: أي أعرض، قال هللا تعالى: )وَصَدَف عنها، سنجزي الذين يَص 

ِدُف.علي  ك ثم تَص 
ُف أيضاً: من أعالم النساء، قال رؤبة:   وَصُدو 

فُ  وقد   القى ضوءها النَِّصي فُ  كالشمس  ترى يوماً بـهـا َصـُدو 

ُف: األب َخُر.  وقال ابن عباد: الصَُّدو 
: فرس الجشمي، قال أبو جرول الجشمي:   وصاِدف 

  األشاجع كنصل السيف عاري وزيد  زيد ابـن فـارس صـاِدف   يكلفني

ً -وصاِدف    : فرس عبد هللا بن الحجاج الثعلبي.-أيضا
 والصََّواِدُف: اإلبل التي تأتي اإلبل على الحوض فتقف عند إعجازها تنتظر انصراف الّشاربة لتدخل هي، قال: 

واِدفُ  ال   العقب الصََّواِدفُ  النّاظرات  ريَّ حتى تنهل الـرَّ

فاُ: َصرَ  ُف وَصَدف تُه عن الشيء َصد  ُدوُف؛ ومصدر المتعدي الصَّد  ُف والصُّ د  ف تُه؛ فََصَدَف؛ الزم ومتعد، إال أن مصدر الالزم الصَّ
 ال غير.

؛ كراهة  -وقال ابن دريد: الصَِّدُف ?بكسر الّدال بطن من كندة يُن َسبُون اليوم إلى حضرموت، فإذا نََسب َت إليهم قلت َصَدفيٌّ
 الكسرة قبل ياء النسب، وأنشد: 

تي ال تنعـقـف داشُ    مشيت مشية العود النطف إذا  عليَّ ُسرَّ

 مثلها أو تـعـتـرف ولتميم  لهمدان ويوم لـلـصَّـِدف   يوم

َدِلُق: واحد أي تخرج، والنطف: الذي قد ُغدَّ في بطنه.  قال: تَن عَِقُف وتَن 
بن وائل بن الغوث بن حيدان بن قطن بن وقال غيره: َصِدُف بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس  

 -رضي هللا عنهم-عريب بن زهير بن أيمن بن هميسع بن حمير بمن َسبَأ. ينسب إلى َصِدف  كهذا جماعة من الصحابة 



 وغيرهم.
َدفَني عنه كذا: أي أمالني؛ مثل َصَدفَني.  وأص 

 وصاَدَف فالناً: وجده ولقيه.
 : وتََصدََّف: عدل، قال العجاج يصف ثوراً 

َرفا كالبرق  مذعوراً وما تََصدَّفا فانصاع   يجتاز أميال أع 

 والتركيب يدل على ميٍل عن الشيء؛ وعلى عرض من األعراض.

 صردف

َدفُّي مؤلف كتاب الفرائض وقبره به. ر  َدُف: بلد شرقي الجند يُنسب إليه إسحاق بن يعقوب الصَّ  الصَّر 

 صرف

ُف في قول النبي  إلى كذا من احدث فيها حدثاً أو آوى  -ويُروى: َعي رِ -: المدينة حرم  ما بين عائر -يه وسلمصلى هللا عل-الصَّر 
، وذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة  محدثاً فعليه لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعين؛ ال يُقبل منه صرف  وال عدل 

بَل  منه صَ  ُف وال عدل  ومن تولى قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة هللا والمالئكة والناس هللا والمالئكة والناس أجمعين ال يُق  ر 
ُف: الوزن؛ والعدل: الكيل. وقال يونس: الصرف:  : التوبة؛ وقيل: النافلة. وقال قوم : الصَّر  ف  وال عدل  أجمعين ال يُق بَُل منه َصر 

فاً وال نص ِرفُوا عن أنفسهم العذاب وال أن الحيلة، قال هللا تعالى: )فما تَستطيعون َصر  راً(. وقال غيره: أي ما يستطيعون أن يَص 
 يَن ُصروا أنفسهم.

ُف الدهر: َحَدثانه ونوائبه.  وَصر 
فاِن: الليل والنهار، وابن عبّاد َكَسَر الّصاد. ر   والصَّ

ِرُف عن آياتي( أي أجعل جزاءهم اإلضالل عن هداية آياتي.  وقوله تعالى: )َسأص 
َف الحديث ليبتغي به إقبال وجوه الناس إليه لم يََرح  رائحة الجنة. هو أن يزيد وفي حدي ث أبي إدريس الخوالني: من طلب َصر 

ِف في الدراهم وهو فضل الدرهم على الدرهم في القيمة.  فيه ويَُحسنه، من الصَّر 
. ولهذا على هذا ص َف الكالم: أي فضل بعضه على بعض  . وهو من: َصَرفَه ويقال: فالن ال يعرف َصر  رف: أي ِشفٌّ وفضل 

َل ُصِرَف عن أشكاله ونظائره. ِرفُه، ألنه إذا فُّضِ  يَص 
فَةَ النصراف البرد  ر  ب َرةَ؛ يقال إنه قلب األسد، وسميت الصَّ فَةُ: منزل من منازل القمر، وهو نجم واحد نير يتلو الزُّ ر  والصَّ

فَة؛ وهانت للضيف الكلفة، وقال أيضاً: إذا وإقبال الحر بطلوعها، قال الّساجع، إذا طلعت ا فَة؛ وكثرت الّطر  فَة؛ بكرت الُخر  ر  لصَّ
فَة؛ احتال كل ذي حرفة. ر   َطلَعَت الصَّ

فَةُ  ر  ً -والصَّ  : خرزة من الَخرز الذي تذكر في األَُخِذ.-أيضا
فَةُ: ناب الدهر الذي يفتر.  وقال ابن عبّاد: الصَّر 

فَةً: وهي   أن تحلبها غدوة ثم تتركها إلى مثل وقتها من أمس.وحلبت النّاقة َصر 
فَةُ من الِقِسّيِ: التي فيها شامة سوداء ال تُِصي ُب ِسهامها إذا رميت. ر   والصَّ

 وَصَرَف هللا عنه األذى.
فاً وِصَرافاً. ِرُف ُصُرو  : إذا اشتهت الفحل، وقد َصَرفَت  تَص   وكلبة  صاِرف 

ُف الكلمة: إجراؤها بالتنوين  .وَصر 
. ف  ُرو   وقال ابن عبّاد: َصَرف ُت الشراب: إذا لم تمزجها، وشراب َمص 

ِرُف  ِتقاء، وقد َصَرفَت  تَص  . وكذلك َصِري ُف الباب وَصِري ُف ناب البعير، قال النابغة -بالكسر-وَصري ُف البكرة: صوتها عند االس 
 الذبياني يصف ناقةً: 

  ف  َصِري َف القعو بالمسدَصِري   له  بدخيِس النَّحِض بازلـهـا مقذوفة

. ف   يقال منه: ناقة َصُرو 
 وقال ابن السكيت: الصَِّري ُف: الفضة، وأنشد: 

ً  بني   َصِري فاً ولكن أنتم َخَزفُ  وال  ُغَدانَةَ ما إن أنتم ذهـبـا

 والصَِّرْيُف: اللبن ينصرف به عن الضرع حاراً إذا ُحِلَب، قال سلمة بن األكوع رضي هللا عنه: 

  والقارص والصَِّري فُ  المحض  غذاها اللبـن الـخـريف كنل

 وقد ذكر الرجز بتمامه والقصة في تركيب ق ر ص.
 والصَِّري ُف: موضع على عشرة أميال من النباج، وهو بلد لبني أَُسيِّد بن عمرو بن تميم، قال جرير: 



ً  أجنَّ  ِري ِف ومنظرا عشية  الهوى ما أن ـَس مـوقـفـا   جرعاء الصَّ

 ، وقال الدينوري: زعم بعض الرواة أن الصَِّري َف ما يبس من الشجر، وهو الذي يقال له بالفارسية: الَخذ ُخَوش 
 وهو القفلة أيضاً.

َن: في سواد العراق في موضعين: أحدهما قرية كبيرة غناء شجراء قرب عكبراء وأوانى على ضفة نهر دجيل،  فُو  وَصِري 
َن  ً -وَصِري فًو   قرى واسط.من  -أيضا

 وأما قول األعشى: 

َن ودونـهـا وتجبى لَُحـو  ي  نَ   إليه السَّ   في أنهارها والخورنق َصِري فُو 

ِرْيِفيَّةُ  ً -فإنها هي األولى التي ذكرتها، والخمر الصَّ  منسوبة إليها، قال األعشى أيضاً: -أيضا

 الرقاد وعند الوسن بُعَي دَ   الضجيع إذا أقبلت تُعاطي

 زبد بين كوب  وَدن   لها  طيباً طعمـهـا ةً َصِري ِفيَّ 

ِفيَّةً ألنها أخذت من الدن ساعتئذ  كاللبن الصَِّري ِف.  وقيل: جعلها َصِري 
َرفاُن اسم للموت.  وقال ابن األعرابي: الصَّ

 وقال ابن عبّاد: الصََّرفاُن: النحاس.
َرفَاُن   : الرصاص.-بالتحريك-والصَّ

َرفَاُن: جنس من التمر بّاء: والصَّ  ، قالت الزَّ

  يحملن أم حديدا أجندال  للجمال مشيها وئيدا ما

  الرجال جثماً قعودا أم  َصَرفَاناً باردا شديدا أم

َرفَانَةُ تمرة حمراء نحو البرنية إال أنها ُصل بَة الممضغة علكة، وهي أرزن  وقال الدينوري: أخبرني بعض العرب قال: الصَّ
ياالت وذوو العبيد واألجراء لجزاءتها وعظم موقعها، والناس يدخرونها. ومن أمثالهم: َصَرفَانَة  التمر كله، يعدها ذوو الع

ي َحاِنيَّةُ بالحجاز نخلتها كنخل َرفَانَةُ هي الصَّ َشَجاني قال: الصَّ َرُم بالصيف وتؤكل بالشتية. قال: وأخبرني النُّو  تها، ربعية تُص 
 قال النجاشي: 

ب دِ  وكندة  مذحج  قتال األشعرين و حسبتم َرفَانِ  أكل الزُّ  بالصَّ

ْرُف   : صبغ أحمر تصبغ به شرك النعال، قال الكْلَحبَةُ: -بالكسر-والص ِ

ِلـفَة  ولـكـن كميت ُف ُعلَّ به األديم كلون  غير ُمح  ر    الّصِ

 وقال عبدة بن الطبيب العبشمي: 

ِف إزميلُ انتحى في أديم ا كما  ينتحي في األرض منسمهـا َعي َهَمةُ    لصَّر 

ت  غير ممزوج. : أي بَح  ف   وشراب ِصر 
ي َرُف: المحتال في األمور، قال أمية بن أبي عائذ  الهذلي:   والصَّ

ً  قد   تلتحصني َحي َص بَي َص لََحاِص  لم  كنت خّراجاً ولوجاً َصـي َرفـا

، قال سويد بن أبي كاهٍل اليشكري:  ْيَرفيُّ  وكذلك الصَّ

 ً   السيف ما َمسَّ قطع كحسام  ـيّاً صـارمـاً َصي َرفِ  ولسانا

يَاِري ُف، قال ّراُف؛ من الُمَصاَرفَِة؛ وقوم  َصيَاِرفَة ؛ والهاء للنسبة، وقد جاء فس الشعر: الصَّ : الصَّ ي َرفيُّ وليس للفرزدق -والصَّ
 : -كما أنشده سيبويه

ـيَاِري   الدارهيم تنقاد نفي  يداها الحصى في كل هاجرة تنفي  فِ الصَّ

 لما احتاج إلى إتمام الوزن أشبع الحركة ضرورة حتى صارت حرفاً.
 وَصَرف ُت الصبيان: أي قلبتهم.

: من األعالم.  وصاِرف 
. َرفيُّ من النجائب؛ هو منسوب، ويقال: هو الصََّدفيُّ  وقال الليث: الصَّ

َرَف الشاعر ِشعره: إذا أقوى فيه، وقيل: اإلصراف إقو بِّي وقال ابن األعرابي: أص  اء  بالنصب، ذكره المفضل بن محمد الضَّ
 الكوفي، ولم يعرف البغداديون اإلصراف، والخليل وأصحابه ال يجيزون اإلقواء بالنصب، وقد جاء في أشعار العرب كقوله: 



 يَنقَـدُّ لـوال أنـه طـافـا وكاد  جابان حتى أستد مغ ِرُضهُ  أطعمت

  ى بعد نوم الليل إسرافُ الضح نوم  لجابان يتركـنـا لـطـيتـه فقل

 وبعض الناس يزعم أن قول امرئ القيس: 

ً  فخر   القرا والروق أخنََس ذيّالِ  طوال  لروقيه وأمضيت مقـدمـا

نَا اآليات( أي  ف  ِري ُف اآليات: تبيينها، وقوله تعالى: )وَصرَّ نََس وقال األزهري: تَص  من اإلقواء بالنصب؛ ألنه وصل الفعل إلى أخ 
 بيناها.

ِري فاً. ف ُت الرجل في أمري تَص   وَصرَّ
ِري ُف الدراهم في البياعات كلها: إنفاقها.  وتَص 
ِري ُف: اشتقاق بعض الكالم من بعض.  والتَّص 

ِري ُف الرياح: تحويلها من حال  إلى حال  ومن وجه إلى وجه.  وتَص 
ف  اإليامي: من أصحاب الحديث.  وطلحة بن سنان بن ُمَصّرِ

ُف: َف. والتََّصرُّ ف تُه فَتََصرَّ ِري ِف، يقال: َصرَّ  مطاوع التَّص 
فاً. ِري ُف الخمر: شربها ِصر   وتَص 

َطَرَف: أي تصرف في طلب الكسب، قال العجاج:   واص 

ِطَرافِ  من ف  وال اص    غير ال َعص 

فَها عني. َرف ُت هللا المكاره: أي سألته َصر  تَص   واس 
 واالنصراف: االنكفاء.

. قال جار هللا العالمة الزمخشيري واالسم على ضربين ِف -رحمه هللا-: ُمن َصِرف  وغير ُمن َصِرف  : االسم يمتنع من الصَّر 
متى اجتمع فيه اثنان من أسباب تسعة أو تكرر واحد؛ وهي العلمية، والتأنيث الالزم لفظاً أو معنى نحو ُسعَاَد وَطل َحةَ، ووزن 

يه أكثر منه في االسم أو يخصه في نحو ُضِرَب إن ُسمي به، والوصيفة في نحو أحمر، الفعل الذي يغلبه في نحو أف عََل فإنه ف
والعدل عن صيغة إلى أخرى في نحو عمر وثالث، وأن يكون جمعاً ليس على زنته واحد كَمَساِجَد وَمَصابِي َح إال ما اعتل 

ر  آخره نحو َجَوار  فإنه في الرفع والجر كقاض  وفي النصب كَضَواِرَب وَحضَ  اِجُر وَسَراِوي ُل في التقدير؛ جمع ِحَضج 
، والتركيب في نحو َمع ِدي  َكِرَب وبعلبك، والعجمة في األعالم خاصة، واأللف والنون الُمَضاِرعتان أللفي التأنيث  َوالَة  وِسر 

لق به الكوفيون في إجازة في نحو عثمان وسكران إال إذا اضطر الشاعر فََصرَف. وأما السبب الواحد فغير مانع أبداً، وما تع
؛  ِف عند التنكير كقولك رب ُسعَاد  وقََطام  ، وما أحد سببيه أو أسبابه العلمية فحكمه حكم الصَّر  ع ِر ليس بثبت  منعه في الّشِ
؛ إال نحو أحمر فإن فيه ِخالفاً بين األخفش وصاحب الكتاب. وما فيه سببان من الثالث ي لبقائه بال سبب  أو على سبب  واحد 
ِن أحد السببين، وقوم يجرونه  الّساكن الحشو كنوح  ولوط  ُمن َصِرف  في اللغة الفصيحة التي عليها التنزيل؛ لمقاومة السُُّكو 

 على القياس فال يصرفونه، وقد جمعهما الشاعر في قوله: 

د    تتلفع  بفضـل مـئزرهـا لم ُد في العلب َدع  ِق َدع    ولم تُس 

ِفه. والتكرر في نحو وأما ما فيه سبب زائد  َر" فإن فيهما ما في نوح مع زيادة التأنيث فال مقال في امتناع َصر  ك"َماهَ" و"ُجو 
نَةُ التي ال واحد عليها؛ منزلة  ؛ والّزِ ِف تأنيث ال يقع منفصال بحال  َل البناء على َحر  بُش رى وصحراء ومساجد ومصابيح، نُزُّ

. انتهى كالمه.  تأنيث ثان  وجمع ثان 
ُف للصبغ.وا ر   لتركيب معظمه يدل على رجع الشيء، وقد َشذَّ عنه الّصِ

 صعف

 : طائر صغير؛ زعموا.-والجمع: ِصعَاف  -ابن دريد: الصَّع ُف 
:شراب يتخذ من العسل. وقال أوب عبيد: الصَّع ُف شراب ألهل اليمن؛ يشدخ العنب فيطرح حتى يغلي؛ -أيضاً -والصَّع ُف 

 راً.فُجّهالُُهم ال يرونها خم
ع فَاُن: المولع بشراب الصَّع ِف.  وقال ابن األعرابي: الصَّ

ِعَد. : أي أُر  ف  عُو   وقال غيره: الصَّع فَةُ: الرعدة تأخذ اإلنسان أو غيره من فزع أو برد  أو غيرهما، ودق ُصِعَف فهو َمص 
ع ُف شرا  ب.وقال ابن فارس: الّصاد والعين والفاء ليس بشيء، على أنهم يقولون: الصَّ

 صفف



ِف، ومنه قول النبي فُو  : واحد الصُّ ِف من تمام الصالة.-صلى هللا عليه وسلم-الصَّفُّ فُو  وا ُصفُوفَكم فإن تسوية الصُّ  : َسوُّ
وقوله تعالى: )ثم ائ تُوا َصفّاً( قال األزهري:معناه ثم ائتوا الموضع الذي تجتمعون فيه لعيدكم وصالتكم؛ بقال: أتيت الصَّفَّ أي 

ي َن ليكون أنظم لكم وأشد لهيبتكم.المصلى َطفِّ  ، قال: ويجوز ثم ائتوا َصفّاً: أي ُمص 
وقال ابن عرفة في قوله تعالى: )وُعِرُضوا على ربك َصفّاً( يجوز أن يكونوا كلهم َصفّاً واحداً، ويجوز أن يقال في مثل هذا 

ف فيؤدي الواحد عن الجميع.  َصفّاً يراد به الصُّفُو 
َطفُّوُن في السماء يسبحون، ومنه قوله تعالى: )وإنا لنحن الّصافُّوَن( وذلك أن وقوله تعالى: ) والّصافّاِت َصفّاً( هي المالئكة الُمص 

َطفُّ المصلون. فاً كما يَص   لهم مراتب يقومون عليها ُصفُو 
. أي يؤكل ما حرك جناحيه من الطير كالحمام ون حوه دون ما َصفَّهما كالنسور وفي الحديث: يؤكل ما َدفَّ وال يؤكل ما َصفَّ

 والصقور ونحوها.
. ّفِ في الحرب، والجمع: الَمَصافُّ : موضع الصَّ  والَمَصفُّ

لََب الناقة في محلبين أو ثالثة تَُصّف بينها، وأنشد أبو زيد:  : أن تُح   والصَّفُّ

 في ثالثة الَمحـاِلـبِ  تصف  شـيخ  لـإللـِه راهـب ناقة

    اِربِ اللهجمين والهن الُمقَ  في

 وقال آخر: 

ّفِ في فرقان ترفد   بعد الصَّ

.  هي جمع فرق 
؛ وذلك من كثرة لبنها كما تقول قرون وشفوع، قال:  : للتي تَُصفُّ أقداحاً من لبنها إذا ُحِلبَت  ف   وناقة َصفُو 

فِ  حلبانة بانَة  َصفُـو  فِ  تخلط  رك    بين وبر  وُصو 

ُف هي التي تَُصفُّ  فُو  َّ  يديها عند الحلب. ويقال: الّص
فَةً، فواعل بمعنى   فُو  ( أي َمص  ، قال هللا تعالى: )فاذكروا اسم هللا عليها َصَوافَّ وَصفَِّت اإلبل قوائمها فهي صافَّة  وَصَوافُّ

َطفَّةً.  مفاعل، وقيل: ُمص 
 ويقال: َصفَف ُت للسرج ُصفَّةً.

: يأتي القرآن يوم القيامة تقدمه سورة -صلى هللا عليه وسلم-يث النبي وقال ابن دريد: َصفَّ الطائر: إذا بََسَط جناحيه. ومنه حد
 سوداوان بينهما شرق  أو كأنهما ِحزقان من طير  َصَواّف. -أو: كأنهما ُظلتَّان-البقرة وآل عمران كأنهما َغيَايَتان 

ةِ. : ضيعة بالَمعَرَّ  وَصفُّ
 يوم الحرب.وقال ابن عباد: الصَّفَُف الذي يلبسه الرجل تحت الدرع 

 وقال غيره: الصَّفُّ دواء  تُبَيَُّض به األسنان.
 وُصفَّةُ الّدار والسرج: واحدة الصُّفَِف.

فَِّة: كان قوم عصوا رسولهم فأرسل هللا تعالى عليهم حراً وغماً غشيهم من فوقهم حتى هلكوا. قال  وقال الليث: عذاب يوم الصُّ
َب قوم شعيب األزهري: الذي ذكر هللا تعالى في كتابه ع فَِّة. وُعذِّ به، وال  -صلوات هللا عليه-ذاب يوم الظُّلِة ال عذاب يوم الصُّ

فَِّة.  أدري ما عذاب يوم الصُّ
لَتِه ديناران؛ فقال النبي ?صلى هللا عليه وسلم-رضي هللا عنه-وروى ابن مسعود  فَِّة مات فوجد في َشم  -: أن رجالً من أهل الصُّ
وهي موضع مَظلَّل   -فَِّة كانوا أضياف اإلسالم وكانوا يبيتون في ُصفَِّة مسجد رسول هللا ?صلى هللا عليه وسلم: َكيَّتَاِن. أهل الصُّ 

 من المسجد.
 وعشنا ُصفَّةً من الدهر: أي زماناً.

ِفي ُف: ما ُصفَّ في الشمس حتى يجف. ومنه حديث الزبير   هو محرم.: أنه كان يتزود َصِفي َف الوحش و-رضي هللا عنه-والصَّ
 ويقال لما يصف على الجمر لينشوي: َصِفي ف  أيضاً، قال أمرؤ القيس: 

 معجلِ  ِشواء  أو قَِدي ر   َصِفي فَ   طهاة اللحم من بين منضج   فظل

 وَصفَف ُت القوم: أقمتهم في الحرب وغيرها َصفّاً.
 َصفا(، قال العجاج: والصَّف َصُف: المستوى من األرض، قال هللا تعالى: )فَيَذَُرها قاعاً َصف  

  حبل وعساء تناصي َصف َصا من

 وقال الشماخ: 

م  مذكـرة   َغلبَاءُ  بَاُء ُعل ُكو    َصف َصف  قدامه ميل لَدفِّها  َرق 

ي س ك. ف َصفَةُ دخيل في العربية؛ وهي الدويبة التي تسميها العجم الّسِ  وقال الليث: الصَّ
 وقال ابن عباد: الصَّف َصُف حرف الجبل.



 الصَّفَاِصُف: واد.و
: شجر الخالف، الواحدة: َصف َصافَة .  والصَّف َصاف 

ف َصافَة  لغة ثقفية   ف َصفَةُ -وفي حديث الحجاج أنه قال لطباخه: أعمل لي َصف َصافَةً وأكثر فيجنها. الصَّ : -وزاد أبو عمرو: الصَّ
َجُن: السَّذَاُب. بَاَجة؛ والفَي  ك   وهي الّسِ

 عروف من ثغور الَمِصي َصِة.والصَّف َصاُف: حصن م
 : العصفور؛ في بعض اللغات.-بالضم-وقال ابن دريد: الصُّف ُصُف 

فَف ُت السرج: أي جعلت له ُصفَّةً؛ لغة ضعيفة في َصفَف تُه.  وأص 
. ّفِ ِفي ُف: مبالغة الصَّ  والتَّص 

 وصافُّوهم في القتال. وفالن ُمَصافِّي: أي ُصفَّتُه بحذاء ُصفَّتي.
: التََّساُطُر.والتََّصا  فُّ

فاً.  واصَطفُّوا: أي قاموا ُصفُو 
 وَصف َصفَةُ العصفور: صوته.

ف َصاَف.  وَصف َصَف: إذا رعى الصَّ
 وَصف َصَف: إذا سار وحده في الصَّف َصِف.

 والتركيب يدل على استواء في الشيء وتساو  بين شيئين في المقر.

 صقف

، قا ُف: الَمَظالُّ قًو  ُف.ابن األعرابي: الصُّ  ل األزهري: األصل فيه السُّقُو 

 صلحف

فَة : فَُطي َحاء، والمها شديدة. عَة  ِصلَّح   ابن عبّاد: قص 
ُف: متاع الدابة أو الرجل الذي بين قوائمه. لَّح   والصَّ

 صلف

ل فَاُء َصفَاة  قد استوت في األرض، و لَُف. وقال ابن عبّاد: الصَّ ل فَاُء: األرض الصلبة، والمكان أص  بوزن -يقال: ِصل فَاءة  الصَّ
باءة   ل فَاُء: ما اشتد من األرض وغلظ وَصلَُب، والجمع األَصاِلُف والصَّالفي، قال أوس -ِحر  لَُف والصَّ . وقال األصمعي: األص 

 بن حجر: 

ّمانَتَي ِن األصاِلفُ  عليه  َسفَا قريانه وتـوقـدت وَخبَّ    من الصَّ

ِلْيُف: عرض العنق؛ وهما َصِلْيف  اِن من الجانبين، قال جندل بن المثنى: والصَّ

  َصِلي فَي  عنق أل ِم الِفقَر   على  من قنفذ ِذفراه الذَّفِـر   ينحط

ِلي فاِن رأسا الفقرةِ التي تلي الرأس من شقيهما.  وقال أبو زيد: الصَّ
فَتِه: أي بقفاه.  وقال األصمعي: يقال أخذ بَِصِلي ِفه وبَِصِلي 

ِلي فاِن   ً -والصَّ  : عودن يعترضان على الغَِبي ِط تشد بهما الَمَحاِمُل، قال -أيضا

ِملُ  هُ في كل َهي جىً  ويَح  ِلي فُ  أقَبُّ   بَزَّ   كأن هاديه الصَّ

ل ُف  فَة .-بسكون الالم-وقال ابن األعرابي: الصَّ  : خوافي قلب النخلة، الواحدة: َصل 
 : قلة نزل الطعام.-بالتحريك-والصَّلَُف 

 :  إذا كان قليل األخذ للماء.وإناء َصِلف 
َرُب للرجل يتوعد ثم ال يقوم به. وقال أبو  : قليل الماء كثير الرعد. وفي المثل: ُربَّ َصلَف  تحت الّراعدة: يُض  وَسحاب  َصِلف 

كالغمامة عبيد: من أمثالهم في الواجد وهو بخيل: ُربَّ َصلَف  تحت الّراعدة: أي إن هذا مع كثرة ما عنده من المال مع المنع 
َرُب مثال للرجل يكثر الكالم والمدح لنفسه وال خير عنده.  الكثيرة الرعد مع قلة مطرها. وقال ابن دريد: يُض 

لَُف َصلَفاً: إذا لم تحظ عند زوجها وأبغضها، يقال: امرأة َصِلفَة  من نسوة َصِلفات  وَصالئَف، قال القطامي  وَصِلفَِت المرأة تَص 
 يذكر امرأة: 

تَع بَِراُت الصَّالئفُ  فروك  ة في القلب لم ترع مثلهاروض لها   وال الُمس 



 -رضي هللا عنها-وفي الحديث: أن امرأة قالت: يا رسول هللا لو أن المرأة ال تََصنَُّع لزوجها َصِلفَت  عنده. وفي حديث عائشة 
ِلفَِة كانت أحق، قال: أنها قالت: تنطلق إحداكن فتصانع بمالها عن ابنتها الَحِظيَِة ولو صانعت عن   ابنتها الصَّ

ُت أنك تفركنـي وقد لَفُكِ   ُخبِّر    الغداةَ وال أُبالي وأص 

َن.  وقال أبو زيد: رجل َصِلف  من قوم َصالفى وُصلَفَاَء وَصِلِفي 
حابهما ويمتدحا بما ليس عندهما. وقال اإلفريقي: آ لَُف.والصَّلَُف في الرجل والمرأة: أن يتكلما بما يكرهه أص  ِف الصَّ  فة الظَّر 

: أي من ينكر في الدين على الناس وير له عليهم فضال يقل خيره عندهم ولم يحظ  لَف  ويقال في المثل: من يبغ في الدين يَص 
َرُب في الحّثِ على مخالطة الناس مع التمسك بالدين.  منهم. يُض 
ِف واالدعاء فوق  .وزعم الخليل أن الصَّلََف مجاورة قدر الظَّر   ذلك تكبراً فهو رجل َصِلف 

ِلُف: اإلناء الثقيل الثخين.  والصَّ
: مسخ ال طعم له.  وطعام َصِلف 

 والّصاِلُف: جبل كان يتخالف أهل الجاهلية عنده.
فقال: جئت أُحالفك، قال: حالف علياً، قال: -صلى هللا عليه وسلم-جاء إلى رسول هللا  -رضي هللا عنه-وفي الحديث: أن ضميره 

صلى هللا -: قول النبي -رحمه هللا-أحالف ما دام الّصاِلفَاِن، قال: بل حاِلف  ما دام أُحد  مكانه فإنه خير. قال إبراهيم الحربي فإني 
: ال بل حاِلف  ما دام أُُحد  مكانه، فإنه َكِرهَ أن يفعلوا في اإلسالم من التََّحابُِف عند الّصاِلِف مثل فعلهم في الجاهلية -عليه وسلم

 ساووهم، ولم يكره أن يَُحاِلفَه ما دام أُُحد  مكانه إذ لم يوافق ذلك فعل الجاهلية.في
ل فاِء. لََف القوم: وقعوا في الصَّ  وقال ابن عبّاد: أص 

ِلُف: الذي ال تحظى عنده امرأة، قال مدرك:   وقال ابن األعرابي: الُمص 

لَةَ  غدت ِلفِ مُ  ناقتي من عند سعد كأنهُمَطلَّقَة  كانت َحِلي    ص 

لََف: إذا قلَّ خيره.  قال: وأص 
لََف: إذا ثَقُلَت  روحه.  وأص 

لَف ُت الرجل: إذا أبغضته.  وقال ابن عبّاد: أص 
لََف هللا ُرف غَِك: أي بَغََّضِك إلى زوجك.  وقال الشيباني: يُقال للمرأة: أص 

 وتََصلََّف: تَفَعََّل؛ من الصَّلَف.
 لُخلَِّة ومال إلى الحمض.وتََصلََّف البعير: إذا ملَّ من ا

 والتََّصلُُّف: التََّملُُّق.
 والتركيب يدل على شدة  وَكَزاَزة .

 صنف

ف. ن ُف: النوع والضرب، والجمع: أصناف وُصنُو  ن ُف والصَّ  الّصِ
 : منسوب، وهو من أردإ أجناسه، وبينه وبين الخشب فرق يسير.-بالفتح-وعود َصن فيٌّ 
تُه؛ وهي جانبه الذي ال ُهدب له، ويقال: هي حاشية الثوب -بالكسر فيهما-وِصن فَه وِصن فَتُه  -نبكسر النو-وَصنِفَةُ الثوب  : ُطرَّ

إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض  -أي جانب  كان، واألولى من الثالث هي الفصحى. وفي حديث النبي ?صلى هللا عليه وسلم
فإنه ال يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن  -فِراِشه بداخلة إزاره ?ويُروى: بَِصِنفَِة إزاره

 أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين.
وقال ابن دريد: َصنِفَةُ الثوب عند أهل اللغة: حاشيته؛ وعند غيرهم: ناحيته التي فيها الهدب. وقال النابغة الجعدي ?رضي هللا  

نِفَِة:  -عنه ن ِف بمعنى الصَّ  في الّصِ

ن فَ  سوى  الِحب  َكَحِصي ِر الصَّنَاعِ  على  إرمالها لها الّصِ

ُر الّساقين. ل َماِن: المتَقَّشِ نَُف من الّظِ  وقال ابن عبّاد: األص 
، قال عبيد هللا بن قيس الرقيات:  نِي ُف الشيء: جعله أصنافا وتمييز بعضها من بعض   وتَص 

 ً  عنبه من تِي نِِه ومن َصنَّفَ   واَن ذي الكروم ومالُحل   َسق يا

وقيل: معنى "َصنََّف" أي نبت ورقه، يقال: َصنَّفَِت الشجرة إذا طلع ورقها، ومن ذهب إلى أن التصنيف جعله أصنافاً فروايته 
 "ُصنَِّف" على ما لم يسم فاعله؛ وهي رواية الفّراء.

  من يابس ورطب .والُمَصنُِّف من الشجر: الذي فيه ِصن فانِ 
 وقال ابن عبّاد: تََصنَّفَت  َشفَتُه: أي تقشرت.

 وتََصنََّف النبت واألرطى: إذا تفطراً لإليراِق.
.  والتركيب يدل على الطائفة من الشيء؛ وعلى تمييز األشياء بعضها من بعض 



 صوف

فاً، و فَةُ أخص منه. وفي المثل: خرقاء وجدت ُصو  ف للضأ ِن، والصُّو  فاً فال تحذق الصُّو  أصله المرأة غير الصَّنَاع تُصيب ُصو 
 غزله فتفسده، يضرب لألحمق يجد ماالً فيضيعه.

َِ َرقَبِته وبظاِف َرقَ  ِف ِف رقبته وبُطوِف رقبته وبطاِف َرقَبَتِه وبُظو  فَةَ القفا، يقال: أخذت بُصو  بَتِه وتسمى َزَغبَاُت القفا: ُصو 
ِف َرقَبَتِ  ه وبقاِف رقبته. قال ابن األعرابي: أي بجلد رقبته، وقال أبو السميدع: وذلك إذا تبعه وقد ظن أنه لن وبظاِف َرقَبَتِه وبقُو 

بو يدركه فلحقه أخذ برقبته أو لم يأخذ، وقال ابن دريد: بَشعَره المتدلي في نقرةِ قَفَاه، وقال الفّراء: إذا أخذه بقفاه جمعاء، وقال أ
 الغوث: إذا أخذه قهراً.

ً أي-ويقال   : أعطاه بصوِف رقبته؛ كما يقال: أعطاه برمته، قال أبو عبيد: أي أعطاه مجاناً ولم يأخذ ثمناً.-ضا
فَةُ: أبو حي  من مضر، وهو الغوث بن ُمّرِ بن أُّدِ بن طابخة بن اليأس بن مضر بن نزار كانوا يخدمون الكعبة ويجيزون  وُصو 

فَةُ، فإذا أجازت قال: أجيزي ِخن ِدُف، فإذا  الحاج في الجاهلية أي يفيضون بهم من عرفات، وكأن أحدهم يقوم فيقول: أجيزي ُصو 
 أجازت أُِذَن الناس كلهم في اإلجازة.

فَِة.  و  فَةُ قبيلة، وقال أبو عبيدة: بل هم قوم من أفناء القبائل تجمعوا فتشبكوا كتشبك الّصِ وقال ابن دريد: قال أصحاب النسب: ُصو 
فاُن قول أوس بن مغراء السعدي: ويروون شاهداً على أن صُ  فَةَ يقال له ُصو   و 

َن في التعريف موقفهم وال فانـا يقال أجيزوا آل حتى  يري ُمو   ُصو 

ً -والصواب في الرواية: "آل َصف َوانا"، وآل َصف َواَن: قوم من بني سعد بن زيد مناة، وهكذا ذكر  أبو عبيدة معمر بن  -أيضا
 حتى يجوز القائم بذلك من آل َصف َواَن. المثنى في كتاب التّاج وقال:

فَِة: فرس؛ وهو أبو الُخَزِز وأبو األعوج.  وذو الصُّو 
فاً وُصووفاً  ُف َصو  فاِنيَّة ، يقال: صاَف الكبش يَُصو  فانيٌّ عن الليث، ونعجة ُصو  ِف، وكذلك ُصو  : أي كثير الصُّو  وكبش صاف 

، وكذلك َصِوفَ  َوُف وصائف  َوِف، حكاه أبو عبيد عن  -الكبش ?بالكسر فهو صاف  وصاف  وأص  فهو كبش  َصِوف  بيُِّن الصَّ
 الكسائي.

فَاُن ذكر أبو نصر أنه  فانَةُ بقلة معروفة، وقال غيره: هي بقلة زغباء قصيرة، وقال الدينوري: الصُّو  و  وقال ابن األعرابي: الصُّ
 من األحرار ولم يحله.

ُف ويَِصي   .وصاَف السهم عن الهدف يَُصو   ُف: أي عدل عنه، ومنه قولهم: صاَف عني شرُّ فالن 
: َصاَف من باب اإلبدال من َضاَف.  وقال ابن فارس 

 وأَصاَف هللا عني شره.

 صيف

ي فَةُ أخص منه كالشتوة، وقال الفّراء: جمعها  . والصَّ يَاف  ي ُف: واحد فصول السنة، وهو بعد الربيع وقبل القيظ، والجمع: أص  الصَّ
.ِصيَف  كبدر  ة وبدر. يقال: ّصي ف  صائف  وهو توكيد له؛ كما يقال: ليل الئل وَهَمج  هاِمج 

 وقولهم: الصَّي َف ضيعت اللبن مفسر في تركيب ض ي ع.
ي ُف: المطر الذي يجيء في الصيف، وشيء صيفي، قال سعد بن مالك بن ُضبَي عَةَ، وقيل: معاوية بن قَُشي ر:   والصَّ

ِفـ إن يِعُّون   أفلح  يُّون  بني ِصب يَة  َصـي    من كان له ِرب 

ب ِعيُّوَن: الذين ُوِلُدوا في حداثته من ربعية النتاج،وإنما ذلك ألنه لم يكن في أبن  اء وتمثل به سليمان بن عبد الملك عند موته، الّرِ
 مهائره من يقلده العهد بعده.

: من حكماء العرب.  وأكثم بن َصي في ّ
ي ُف  ً -والصَّ  الذي يجيء في الصيف.: المطر -أيضا

، وليلة صائفَة . : أي حارٌّ  ويوم صائف  وصاف 
: موضع، قال أوس بن حجر:   وصائف 

  فأعلى تولب  فالمخالفُ  فبرك    بعدي من أُميمة صـائف   تنكر

ي ُِف  ، قال أبو كبير الهذلي -مثال َسي ِدٍ -والصَّ ْيفيُّ  : المطر الذي يقع بعد فصل الربيع؛ عن الليث، وهو الصَّ

يِّفِ  بين  وردت الماء لم يشرب به ولقد   الربيع إلى ُشُهوِر الصَّ

 : -رضي هللا عنه-وقال النابغة الجعدي 

ِصبِ  شهرين  عليها رباُب السََّحـابِ  تحرى   من َصيِّف  ُمخ 

 : -رضي هللا عنه-وقال النمر بن تَْولٍَب 



  من ربيع  فلن يعَدما وإن  َرَواِعُد من َصـيِّف   سقتها

 ، وقال جرير: -مثال َهْيٍن ولَْيٍن وَهي ٍِن ولَي ِنٍ -ويقال: هما لغتان َصْيٌف وَصي ِفٌ 

  من دار  ربيع وَصيِّفُ  وجادكِ   أهُل الّدار إذا يَسكونهـا بأهلي

ي ِف.  وصائفَةُ القوم: ميرتهم في الصَّ
 والّصائفَةُ: غزوة الروم؛ أنهم يغزون َصي فاً لمكان البرد والثلج.

ي َف. وصافَ   بالمكان: أقام به الصَّ
ثَة  -وِصي فَِت األرُض فهي َمِصي فَةُ  ي ِف. -مثال غيثت فهي َمِغي  : إذا كثر بها مطر الصَّ يَاف  فَة  أيضاً؛ وارض ِمص  يُو   وَمص 

َمَط. : ال يتزوج حتى يَش  يَاف   ورجل ِمص 
: مستأخرة البات. يَاف   وأرض  ِمص 

: معها ولدها. يَاف   وناقة ِمص 
.والم ي ِف: َمِصي ف   كان من الصَّ

فاً. ُف َصو  فَةً: لغة في يَُصو  فُو   وصاَف السهم عن الهدف يَِصي ُف َصي فاً وَصي 
َن: من العالم. فُو  ي ُف وَصي   والصَّ

 وأَصاَف الرجل: أي ُوِلَد له على الكبر.
ي ِف.  وأصاَف القوم: دخلوا في الصَّ

: أي َصَرفَه وعَ   َدَل به، وهذا داخل في التركيبين.وأصاف هللا عني َشرَّ فالن 
يَاِف.  وناقة ُمِصي ف  وُمِصي فَة : معها ولدها؛ كالِمص 
 وَصيَّفَني هذا الشيء: أي كفاني لَصي فَتي، قال: 

 ُمَشتِّ  ُمَصيِّف   ُمقَيِّظ    يك ذا بَت ّ فهذا بتي من

َطاَف، والموضع  ي ِف، كشتى من الشتاِء. وكذلك اص  .وتََصيََّف: من الصَّ َطاف   ُمص 
ي ِف، كالُمَشاَهَرةِ من الشهر والُمعَاَوَمِة من العام.  وعاملته ُمَصايَفَةً: من الصَّ

. ؛ وعلى ميل وعدول   والتركيب يدل على زمان 

 ضرف

: -بالضم-الضَُّرافَةُ   : موضع، قال أبو داود جارية بن الحجاج اإلياديُّ

  فري ِسَجاالِسَجاالً ويُ  يسح  الضَُّرافَةَ من لعلـع   فََرّوى

فَِة خير   أي َكث َرة . -بالضم-وقال األصمعي: فالن في ُضر 
: َشَجُر التين، ويقال لثمره: البَلَُس، الواحدة: َضِرفَة . وقال الدينوري: الضَِّرُف من شجر -مثال َكتِف  -وقال ابن العرابي: الضَِّرُف 

بِه األثأَب في وورقه؛ إال أن ُسوقه غبر مثل ُسوِق التين، وله جنًى أبيض مدور ُمفَل َطح  كتين الَحَماِط الصغار مر  الجبال وإنه يُش 
ِرُس، والناس يأكلونه وتأُكلُه الطير والقرود، الواحدة: َضِرفَة .  يُض 

 ضعف

الُف القوة، وقد َضعَُف وَضعََف  ، وقوم  ِضعَاف  وُضعَفَاُء  -والفتح عن يونس-الضَّع ُف والضُّع ُف: خ  وَضعَفَة . وفرق فهو َضِعي ف 
ع ِف والضُّع ِف فقال: الضَّع ُف  : أي -بالضم-في العقل والرأي، والضُّع فُ  -بالفتح-بعضهم بين الضَّ ف  في الجسد. ورجل َضعُو 

. ف  ، وكذلك َضعُو   َضِعي ف 
 وَضِعي فَةُ: اسم امرأة، قال أمرؤ القيس: 

   غير القِري ِض بَعَُد الَمَزارُ  وإذ  به أُختي َضِعي فَةَ إذ نأت فأُس قي

. ( أي من َمنِي ّ  وقوله تعالى: )َخلَقَُكم من ُضع ف 
 وقوله تعالى: )وُخِلَق اإلنسان َضِعي فاً( أي يستميله هواه.

ع فَي ِن اثنان، قال: وهذا قول ال أحبه ألنه قال هللا تعالى: )يَُضاَعف  لها  وقال ابن عرفة: ذهب أبو عبيدة إلى أن الّضِ

فَي    ِن( ، وقال في آية  أخرى: )نؤتها أجرها مرتيِن( فأعلم أن لها من هذا حظين ومن هذا حظين.العذاب ِضع 

وقوله تعالى: )إذاً ألذقناك ِضع َف الحياة وِضع َف الممات( أي لو ركن َت إليهم فيما استدعوه منك ألذقناك ِضع َف عذاب الحياة 
نقص  في هذا  -صلى هللا عليه وسلم-ى غيرك، وليس على رسول هللا وِضع َف عذاب الممات ألنك نبي يُضاَعُف لَك العذاب عل



 الِخَطاِب وال َوِعي د ، ولكن ذكره هللا تعالى منَّتَه بالتثبيت بالنبوة.
ع َف التوحيد، ألن المصادر ليس ع ِف بما عملوا( قال أبو بكر: أراد الُمَضاَعفَةَ؛ فألزم الّضِ  وقوله تعالى: )فأولئك لهم جزاُء الّضِ
ع ِف مثنى فيقولون: إن أعطيتني درهماً فلَك ِضع فُه؛ يريدون ِمث لَي ِه، قال: وإف راده سبيلها التثنية والجمع، قال: والعرب تتكلم بالّضِ
ال بأس به إال أن التثنية أحسن. وقال أبو عبيدة: ِضع ُف الشيء: مثله؛ وِضع فاه: مثاله، وقال في قوله تعالى: )يَُضاَعف  لها 

ِذبَةً، قال: ومجاز يَُضاَعُف يجعل إلى الشيء شيئان حتى يصير ثالثة. وقال األزهري:  العذاب فَي ِن( يجعل العذاب ثالثة أع  ِضع 
ع ُف في كالم العرب: المثل إلى ما زاد؛ وليس بمقصور  على المثلين فيكون ما قال أبو عبيدة صواباً، بل جائز في كالم  الّضِ

ع َف في األصل زيادة غير محصورة، أال ترى إلى قوله عز وجل: العرب أن تقول: هذا ِضع فُه  أي ِمثاله وثالثة أمثاله، ألن الّضِ
عَاَف، قال: وأولى األشياء فيه  ع ِف األض  ع ِف بما عملوا( لم يُِرد  مثال وال ِمث لَي ِن ولكنه أراد بالّضِ أن يجعل )فأولئك لهم جزاء الّضِ

ع ِف محصور وهو الِمث ُل، وأكثره غير محصور.عشرة أمثاله، لقوله تعالى: )من جا  ء بالحسنة فله عشر أمثالها( اآلية، فأقل الّضِ
عَاِف كتابه: يراد به توقيعه في أثناء السطور أو الحاشية.  وقولهم: وقع فالن في أض 

، قال لبيد  عَف  ، والقياس ُمض  ، على غير قياس  ف  عُو   : -رضي هللا عنه-وقال أبو عمرو: رجل َمض 

ُطهُ  وعالينَ  داً ُسُمو  فاً وفَر  عُو    ومرجان يشك الَمفاِصال ُجَمان    َمض 

: قال: وليست باللغة العالية. ل  : إذا كان في بطنها َحم   وقال ابن دريد: بقرة ضاِعف 
ع ُف عليهم. فَاً: إذا كثرتهم فصار لَك وألصحابك الّضِ عَفُُهم َضع   وقال الليث: َضعَف ُت القوم فأنا أض 

 : الثياب الُمَضعَّفَةُ كالنَّفَِض.-بالتحريك-ابن عبّاد: الضَّعَُف  وقال
َف َضِعي فاً، وقيل في قوله تعالى: )لَنَراَك فين َضِعي فاً( أي ضريراً. فُو   وقال غيره: ِحمير تُسمى الَمك 

عَاُف الجسد: أعضاؤه.  وأض 
عََف الرجل: جعله َضِعي فاً.  وأض 
عََف الشيء: جعله ضع فَي نِ   .وأض 

: إذا فََشت  َضي عَتُه وكثرت.. ِعف   وقال ابن عبّاد: رجل ُمض 
ِغَف لهم. ِعَف القوم: أي ُضو   وأُض 

عََف الرجل: َضع فَت  دابته، ومنه حديث النبي  ِعباً  -صلى هللا عليه وسلم-وأض  ِعفاً أو ُمص  أنه قال في غزوة خيبر: من كان ُمض 
ِعُف أمير على أصحابه: يعني في السفر ألنهم -رضي هللا عنه-ال عمر فليرجع: أي َضعيَف البعير أو َصع بَه. وق : الُمض 

 يسيرون بسيره.
عيفاً: أي عدة َضعيفاً.  وَضعَّفَه تَض 

عيَف أن يزاد على أصل الشيء فيجعل مثلين أو اكثر.  وذكر الخليل أن التَّض 
 وَضعَّف ُت الرجل أو الحديث: نسبته إلى الضَّع ِف.

. وقال ابن عبّاد:  أرض ُمَضعَّفَة : أصابها مطر َضعيف 
ِعَف. الن الكيمياء: التَّض   وقال الليث: يُسمى ُحم 

عَِفين(. وكذلك تََضعَّفَه. ومنه حديث النبي ?صلى هللا عليه وسلم تَض  عَفَه؛ عده َضعيفاً، قال هللا تعالى: )إال الُمس  تَض  ألبي  -واس 
بَهُ له ل أقسم على هللا : أال أنبئَك بأهل الجن-هريرة ?رضي هللا عنه َري ن ال يُو  ة؟ قلت: بلى، قال: كل َضِعيف  ُمتََضعَّف  ذي ِطم 

أنه قال: فانطلقت فَتََضعَّف ُت رجالً من أهل مكة فقلت: أين هذا الذي تدعونه  -رضي هللا عنه-ألبره. وفي حديث إسالم أبي ذر  
م  وحج  ر.الصابئ؟ فمال علي أهل الوادي بكل َمَدَرة  وَعظ 

عَافاً كثيرة(. ع ِف، قال هللا تعالى: )فَيَُضاِعفَهُ له أض  عَفَه؛ من الّضِ  وضاَعفَه: أي أض 
 والدرع الُمَضاَعفَةُ: التي نُِسَجت  حلقتين حلقتين.
 وتََضاَعَف الشيء: أي صار ِضع َف ما كان.

 والتركيب يدل على ِخالِف القوة وعلى أن يزاد على الشيء مثله.

 ضفف

 : الضَّفَُف: كثرة العيال.ابن السكيت

: سألت بدوياً عن  -صلى هللا عليه وسلم-وفي الحديث: أن النبي  . قال مالك بن دينار  لم يشبع من خبز ولحم إال على َضفَف 
: هو الضيق والشدة، وابن األعرا بي الضَّفَِف فقال: التناول مع الناس. وقال الخليل: هو كثرة األيدي على الطعام. وقال أبو زيد 

مثله. ومنه ولهم: رجل َضفُّ الحال. وقال األصمعي: هو أن يكون المال قليال ومن يأكله كثيراً. وقال ثعلب: الضَّفَُف أن تكون 
: الضَّفَُف ما دون ملء المكيال ودون كل مملوء.  األكلة أكثر من مقدار الطعام، والَخفَُف أن يكونوا بمقداره. وقال َشِمر 

 يورى لعمرو بن حميل، وقال األصمعي: هو لبعض األعراب: وقو بشير بن النكث، و

  َضفَف  يشغَلُهُ وال ثَقَل   ال



 أي ال يشغله عن نسكه وحجه عيال وال مال.
 وقال الفّراء: الضَّفَُف الحاجة.

: أي على عجلة.  ويقال أيضاً: لقيته على َضفَف 
 والضَّفَُف: الضَّع ُف، قال: 

ي  وال َضفَ  وليس   فُ في رأيه َوه 

ً -والضَّفَُف  : إذا كثر عليه -أيضا ف  فُو  فَّةُ: الفعلة الواحدة منه. وقال األصمعي: ماء َمض  : ازدحام الناس على الماء. والضَّ
ه ، قال:  فُو   الناس؛ مثل َمش 

فُ  ال فُو  فِ  ُمدارات الغروب إال  يستقي في النََّزحِ الَمض   الُجو 

ف   -أيضاً -ويقال  فُو  د  مثل مَ -فالن َمض   : إذا نفذ ما عنده.-ث ُمو 
 وَضفَّ الناقة وَضبَّها: إذا حلبها بالكف كلها، قال الكميت: 

لِ  بَِضفِّ    بالِكَماِش البَِكاِء امتصارا ال  القوادم ذاةِ الفُُضـو 

 وناقة َضفُْوٌف: كثيرة اللبن ال تُْحلب إال بالكف كلها، قال: 

فِ  َحل بَانَة   بَانَة  َضفُـو  فِ ب تخلط  َرك    ين وبر  وُصو 

ِف" بالصاد المهملة.  ويورى: "َصف و 
 وَضفَّةُ النهر وِضفَّتُه: جانبه.

 وَضف َضفَتِهم: أي َجماعتهم. -بالفتح-وقال األصمعي: دخلت في َضفَِّة القوم 
، وقال غيره: َضِغي غَة   فَة  من بقل   خيلةً.، وذلك إذا كانت الروضة ناضرة مت-بالغين-وحكى ابن السكيت: َضِفي 

ِفنا: أي ممن نَلُفُّه بنا ونَُضفُّه إلينا إذا حزبتنا األمور.  وقال أبو سعيد: يقال فالن  من لَِفي ِفنا وَضِفي 
فَافَةُ   : الذي ال عقل له.-بالتخفيف-والضَّ

لشيء: أي جمعته، وأنشد أبو وقال الفّراء: يقال للمصطلي إذا جمع أصابعه فقربها من النار: قد َضفَّها يَُضفُّها َضفّاً. وَضفَف ُت ا
 مالك: 

  َضفّاً على انِدرائها يَُضفَّها  يحدوها على أكسائها فراح

 أي يجمعها. وقال غيالن: 

فَتَرَّ الناس بعد الضَّفِّ  حتى  ِزلُت بالعنف وفوق العنـف ما   اش 

 أي تفرقوا بعد اجتماع.
ب. ِب: أي واسعة الشُّخ   وشاة َضفَّةُ الشُّخ 

ِبهُ القُراد إذا لسعت شري الجلد بعد لسعتها، وهي رمداء في لونها -بالضم، والجميع ِضفَفَة  -لك: الضُّفُّ وقال أبو ما : ُهنَيَّة تُش 
 غبراء.

َن: أي متجمعون.  قال: وقوم ُمتََضافُّو 
 وتََضافَّ القوم: إذا كثروا واجتمعوا على الماء وغيره، وقيل: إذا َخفَّت  أحوالهم.

 ى االجتماع؛ وعلى القلة والضَّع ِف.والتركيب يدل عل

 ضوف

. فَةُ: الَهمُّ  الَمُضو 
فَة : أي حاجة، قال أبو ُجن دب الهذلي:   ويقال: بي إليك َمُضو 

فَة   وكنت رُ   إذا جاري دعا ِلَمـُضـو    حتى ينصف الّساق مئزري أَشّمِ

 ورواه أب سعيد: ِلَمِضْيفٍَة؛ وِلُمِضْيفٍَة أيضاً.

 ضيف

ي ُف يكو َرِميَن(، وقد يجمع الضَّ ن واحداً وجمعاً، قال هللا تعالى: )إن هؤالء َضي في(، وقال جل ذكره: )َضي ِف إلبراهيم الُمك 
ي فَاِن، قال رؤبة:  ِف والّضِ يُو  يَاِف والضُّ  على األض 

يَافي ال  تُضئ نارك للعـوافـي فإن   يغشها جاري وال أض 



   والتكافـي التغابي عنك هذا

 تََّشافي". وقال آخر: ويروى: "وال

ـي فـانِ  جفؤكَ  ِرَك للـّضِ ً   ذا قُد  فَاِن في الِجفَانِ  َجف أ غ    على الرُّ

   باأللـبـان من العكيس خير

 والمرأة َضْيٌف وَضْيفَةٌ، قال البعيث: 

فَة   لقى   بنز  للنزالة أرشما فجاءت  حملته أُُمهُ وهي َضي 

َشما" أي من ما ي فَِة هاهنا ويروى: "من نزالَِة أر  َشَم؛ أي به وشوم وخطوط. وقال أبو الهيثم: أراد بالضَّ ء عبد أر 
 أنها حملته وهي حائض، يقال ضافَِت المرأة تَِضي ُف: إذا حاضت، ألنها مالت من الطهر إلى الحيض.

 ال الراعي: وِضف تُه أِضي فُه َضي فاً وِضيَافَةً: إذا نزلت عليه َضي فاً. وكذلك ضافَه الهم: أي نزل به، ق

 ودخـيال باتا جنبةً  َهّمان  إن أباك ضاَف وَساده أخليد

ْيُف: فرس كان لبني تغلب من نسل الحرون، قال مقاتل بن ُحني:   والضَّ

نِ  مقابل ـي ُف والـَحـُرو  ُض كالهجين َمحض    للـضَّ   وليس الَمح 

ي ُف: من أعالم األناسي أيضاً.  والضَّ
َن الرصافي وأبو عبد هللا محمد بن عبد  فُو   : روى عن أبي سعيد بن األعرابي وغيره.-من رصافة قرطبة-الملك بن َضي 

 : الهم والحاجة، وينشد قول أبي جندب الهذلي: -بضمها-والُمِضي فَةُ  -بفتح الميم-والَمِضي فَةُ 

رُ   إذا جاري دعا ِلـمـِضـي فَة   وكنت   حتى ينصف الساق مئزري أَشّمِ

" وهي الرواية المشهورة، والباقيتان عن أبي سعيد.بالوجهين، ويروى:  فَة   "ِلَمُضو 
، قال:  ي ِف، والنون زائدة، ووزنه فعلن وليس بفَي عَل  ي فَُن: الذي يجئ مع الضَّ  والضَّ

ي ِف َضي فَـن   إذا يَاِفنُ  فأودى  جاء َضي ف  جاء للضَّ ُف الضَّ يُو    بما تُق رى الضُّ

 أي َعدل. وضاَف السهم عن الهدف وصاَف:
 وضافَِت الشمس للغروب: مالت له.

ي ُف   : الَجن ُب.-بالكسر-والّضِ
 وأَضف ُت الشيء إلى الشيء: أي أملته إليه، قال أمرؤ القيس: 

  كل حاري  جديد  ُمَشطَّبِ  إلى  دخلناه أَضف نا ظهـورنـا فلما

  عنه: وأَضْفُت من األمر: أي أْشفَْقُت وحذرُت، قال النابغة الجعدي رضي هللا

  النكيُر أن تُِضي َف وتجأرا وكان  ثالثـاً بـين يوم ولـيلة   أقامت

 ا التأنيث.وإنما غلََّب التأنيث ألنه لم يذكر األيام، يقال: أقمت عنده ثالثة أيام، فإذا قالوا: أقمنا عنده ثالثاً ما بين يوم  وليلة غلَّبُو
 اُف في الحرب: وهو الذي أُحيط به، قال طرفة بن العبد: وأَضف تُه إلى كذا: أي ألجأته إليه، ومنه الُمضَ 

ً  وكري  المتـورد الغضا نَبهته كسيد  إذا نادى الُمَضاُف ُمَحنَّبا

ً -والُمضاف   : الُمل َزُق بالقوم.-أيضا
 وقال ابن عباد: أَضاَف الرجل: عدا وأسرع. والُمِضي ُف: الفأر.

 يه.وقال العُزيزي: أضاف على الشيء: أي أشرف عل
وإضافَةُ االسم إلى االسم على ضربين: معنوية ولفظية. فالمعنوية ما أفاد تعريفاً كقولك: داُر عمرو؛ أو تخصيصاً كقولك: غالُم 
 " ، وال تخلو في األمر العام من أن تكون بمعنى الالم كقولك مال زيد وأرضه وأبوه وابنه وسيده وعبده؛ أو بمعنى "ِمن  رجل 

؛ كقولك: خاتم فضة وسو ار ذهب وباب ساج . واللفظية أن تَُضاَف الصفة إلى مفعولها في قولك: هو ضارب  زيد وراكب فرس 
بمعنى ضارب زيد وراكب فرساً، أو إلى فاعلها كقولك: زيد حسن الوجه ومعمور الدار؛ وهند جائلة الوشاح؛ بمعنى حسن 

ظ والمعنى كما هو قبل اإلضافة. والستواء الحالين ُوِصفَِت وجهه ومعمورة داره وجائل وشاحها. وال تفيد إال تخفيفاً في اللف
النكرة بهذه الصفة ُمَضافَةً كما وصفت بها مفصولة في قولك: مررت برجل حسن الوجه وبرجل ضارب أخيه. ولما كان 

احتيج إلى  الغرض من اإلضافة التعريف والتخصيص لم يجز أن يضاف الشيء إلى نفسه؛ ألنه ال يعرف نفسه، فلو عرفها لما
 اإلضافة.



يَافَِة.-وأَضف تُه   أيضاً: من الّضِ
 والُمَضاُف: الدعي المسند إلى قوم  ليس منهم.

ً -والُمَضاَف  جاءاه فقاال:  -أن أبن الكواء وقيس بن عبادة ?رضي اله عنه -: الُملجأ؛ ومنه حديث علي  ?رضي هللا عنه-أيضا
 وقيل: خائفين.أتيناك ُمَضافَي ِن مثقلين. أي ُمل َجأي ِن، 

يِي فاً: من الَضيَافَِة، كأَضف تُه.  وَضيَّف ُت الرجل تَض 
، ومنه قول عقبة بن عامر ?رضي هللا عنه ، وكذلك تََضيَّفَت  : ثالث ساعات  كان -وَضيَّفَِت الشمس للغروب: مالت له؛ َكَضافَت 

تانا: إذا َطلعت الشمس حتى ترتفع وإذا تََضيَّفَت  ينهانا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها مو -رسول هللا ?صلى هللا عليه وسلم
 للغروب ونصف النهار.

 وتََضيَّف تُه: مثل ِضف تُه أي كنت َضي فَه، ومنه قول الفرزدق: 

  هو يرجو فضله الُمتََضيِّفُ  ومن  الثرى فينا إذا يبس الثرى وجدت

 وقال األصمعي: تََضايََف الوادي: إذا تََضايََق، قال: 

 انَسالّ  تََضايَف َن عليه إذا  وداً يشتكي األظالّ ع يتبعنَ 

 أي إذا ِصرَن قريبا منه، والقاف فيه تصحيف.
تَغي ُث. تَِضي ُف: الُمس   وقال ابن عباد: الُمسس 

 والتركيب يدل على ميل الشيء على الشيء. 

 طخرف

ِرفَةُ  خ  رُف والّطِ خ   ؛ ومن الزبد؛ ومن السََّحاب أيضاً.: حساء رقيق دون العصيدة-بالكسر فيهما-ابن عباد: الّطِ

 طخف

 الطََّخاُف والطََّخاُء والطََّهاُء: السََّحاُب الرقيق.
فاً: أي َغّماً. ُف: شيء من الهم يغشى القلب. وقال ابن دريد: يقال وجدت على قلبي َطخ   والطَّخ 

ُف: اللبن الحامض، وأنشد:   وقال األصمعي: الطَّخ 

ً  لم ِف للذم الدََّعاع شجَّ   تُعالج دمحقـاً بـائتـا   بالطَّخ 

ُم: اللَّع ُق، والدََّعاعُ: عيال الرجل. َحُق: اللبن البائت، واللَّذ   الدَّم 
 والطَِّخي فَةُ واللَِّخي فَةُ والَوِخي فَةُ: الَخِزي َرةُ.

فَاُء: أي سوداء األنف.  وقال ابن عبّاد: أتان َطخ 
فَةُ   أبار ومنهل، قال الحارث بن وعلة الجرمي:  : جبل أحمر طويل حذاءه-بالكسر-وِطخ 

فَةَ   َصق عَاُء ألثََق ِريشـهـا ُخَداريَّة     يوم ذو أهاضيب ماطر بِِطخ 

 وقال الضبابي: 

َسابُها إن باَب كرمت أح  فَةُ من أربابها وعلمت  الّضِ   ِطخ 

 ال جرير: ومنه يوم ِطْخفَةَ لبني يربوع على قابوس بن المنذر بن ماء السماء، ولذلك ق

فَةَ َخي لُنا وقد   أبي قابوَس يوماً مذكرا آللِ   جعلت يوماً ِبِطخ 

 وقال ابن عبّاد: اطََّخف ُت َطِخي فَةً: أي اتخذتها.
 والتركيب يدل على شيء رقيق.

 طرخف

بد. ِخُف: مارق من الزبد وسال، وقال أبو حاتم مثله وقال: هو شر الزُّ ر   ابن األعرابي: الّطِ

 طرف



فُهم(. وقال ابن الطَّر   ُف: العين، وال يجمع ألنه في األصل مصدر فيكون واحداً ويكون جماعة، قال هللا تعالى: )ال يرتد إليهم َطر 
ِف( ولم يقل  ، ويرد ذلك قوله تعالى: )فيِهنَّ قاِصراُت الطَّر  ُف اسم جامع للبصر ال يثنى وال يجمع، وقيل: أطراف  عبّاد: الطَّر 

َراف. وروى ا : وَغضُّ األطراِف. ورد عليه ذلك، والصواب: غضُّ اإلطراِق -رضي هللا عنها-لقتبي في حديث أم سلمة األط 
 أي السكوت.

فَُك( قال الفّراء: معناه قبل أن يأتيك الشيء من مد بصرك، وقيل: بمقدار ما تفتح  وقوله تعالى: )أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك َطر 
 ا يبلغ البالغ إلى نهاية نظرك.عينك ثم تطرف، وقيل: بمقدار م

 ً ُف ?أيضا  : كوكبان يقدمان الجبهة؛ وهما عينا األسد، ينزلهما القمر.-والطَّر 
 ً فَةُ ?أيضا  : نقطة حمراء من الدم تحدث في العين من ضربة وغيرها.-والطَّر 

َراَف لها إنما هي خطٌّ. فَةُ سمة ال أط   وقال ابن عبّاد: الطَّر 
فاُء: شجر،  فاُء واحد وجمع. قال الدينوري: -بالتحريك-الواحدة: َطَرفَة  والطَّر  ، وبها ُسمي َطَرفَةُ بن العبد. وقال سيبويه: الطَّر 

فاِء َطَراف  وفي الحلفاء َحالَِف، قال أبو النجم يصف فاءة ، قال: وذكر بعض الرواة أن جمع الطَّر  فاِء َطَرفَة  وَطر   واحدة الطَّر 
 َسي ال: 

فائه في  القُّفِ من ِحقَـائه ِضبَاعَ  يُلقي   َسبَخِ الِعرِق وفي َطر 

 ويروى: "يَن في"، الِحقَاُء: جمع َحق و  وهو المرتفع من النََّجفَِة.
بن  -وهو الحصن-وَطَرفَةُ: من الشعراء. أشهرهم َطَرفَةُ بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ُضبَي عَة بن قيس بن ثعلبة 

لي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن ُدع مي بن َجِديَلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد ُعكابة بن صعب بن ع
 بن عدنان، وَطَرفَةُ لقبه، واسمه عمرو، ولُقَِّب َطَرفَةَ بقوله: 

  أميريكما بالدار إذ وقفا وال  تعجال بالبكاء اليوم ُمطَِّرفا ال

لَةَ الفَ  َشل بن دارم.وَطَرفَةُ بن اآلءة بن نَض   لَتان بن المنذر بن سلمى بن جندل بن نَه 
: أحد بني خزيمة بن رواحة بن قَُطيعة بن عبس بن بغيض.  وَطَرفَةُ الُخَزميُّ

 وَطَرفَةُ: أحد بني عامر بن ربيعة.
روفَة  بالرجال: إذا طمحت عينها إليهم، قال الُحَطي ئة:   ويقال: امرأة َمط 

روفَِة العين طامحِ  بغى  رِسـهكنت مثل الكاهلـي وِعـ وما
  الود من َمط 

 وقال َطَرفَةُ بن العبد: 

روفَةً لو تشدد على  نحن قلنا أسمعينا انبرت لنـا إذا ِلها َمط    ِرس 

 وقيل: المعنى كأن عينها ُطِرفَت  فهي ساكنة.
: إذا كان ال ينظر إال إليه. روُف العين بفالن   وقال أبو عمرو: فالن َمط 

 روفَة : كثيرة الطَِّري فَِة أي النَِّصّي، وسيجيء ذكرها.وأرض َمط  
: من األعالم. ف  ُرو   وَمط 

: إذا جاء بمال  كثير.   وجاء فالن بطاِرفَِة عين 
 والطََّواِرُف من الِخباء: ما رفعت من جوانبه للنظر إلى خارج.
 وَطَرفَه عنه: أي َصَرفَه، قالت جارية من جواري األنصار: 

ِرفُكَ   ه لـذو َمـلة  والـلـ أنـك   األدنى عن األبعد يَط 

ِرُف الجديد وتنسى القديم. تَط  ِرُف بصرك عنه؛ أي تَس   تقول: يَص 
، ويقال: ما  فَِة عين  فَة ، يقال: أسرع من َطر  فاً: إذا أطبق أحد جفنيه على اآلخر، الواحدة من ذلك َطر  ِرُف َطر  وَطَرَف بصره يَط 

ِرُف؛ إ  ذا ماتوا أو قتلوا.بقي منهم عين تَط 
روفَة . وخطب زياد في خطبته: قد َطَرفَت  أعينكم الدنيا  وَطَرف ُت عينه: إذا أصبتها بشيء  فدمعت، وقد ُطِرفَت  عينه فهي َمط 

بهم ما ترون من وسدت مسامعكم الشََّهوات؛ ألم تكن منكم نَُهاة  تمنع الغَُواةَ عن َدلَجِ الليل وغارِة النهار، وهذه البََراِزُق فلم يزل 
 قيامكم بأمرهم حتى انتهكوا الحريم ثم أطرقوا وراءكم في مكانس الريب. البََراِزُق: الجماعات.

 وقولهم: ال تراه الطَّواِرُف: أي العيون.
 والسباع الطَّواِرُف: التي تستلب الصيد، قال ذو الرمة يصف غزاالً: 

مُ  ينمن فرنداد ويافع  الطَّوارَف عنه دعتصا بقر   تنفي ـُمـو   َمل 

فَةُ  َدُث منه؛ وهما خالف التالد والتليد، واالسم الطُّر  تَح   َطَرافَةً.-بالضم-، وقد َطُرفَ -بالضم-والّطاِرُف والطَِّري ُف من المال: الُمس 
 وَطِري ُف بن تميم العنبري: شاعر.

 .-رضي هللا عنهم-: معدود في الصحابة -رضي هللا عنه-وأبو تميمة َطِري ُف بن مجالد الهجيمي 
ياِن إذا اعتما ونّما. وقال أبو زي لِّ اد: الطَِّري فَةُ خير والطَِّري فَةُ: من النِصّيِ إذا أبيض. وقال ابن السكيت: الطَِّري فَةُ من النَِّصّيِ والّصِ



ليّاُن والعنكث والَهل تى وال سََّحُم والثَّغَاُم؛ فهذه الطَِّري فَةُ، قال عدي بن الكأل إال ما كان من العشب، قال: ومن الطَّريفِة النَِّصيُّ والّصِ
 زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع في فاضل المرعى يصف ناقة: 

ِل وطََّرَدت   تأبدت   الطَّرائف في أوطانها لمعا من  حائال في الشَّو 

 وجعل إبراهيم بن علي بن محمد بن سلمة بن عامر بن هرمة نسبة البهمى َطرْيفَةً فقال: 

مى الطَِّريفِة والجميم مع  َمِسي لَة  مـنـه بـسـاط بكل   البُه 

 : ماءةٌ بأسفل أرمام لبني جذيمة، قال المرار بن سعيد الفقعسي: -مصغرة-وُطَرْيفَةُ 

 يزوال بالطَُّري فَِة لـن وعيشا  َحِسب ُت طيب تراب نجد وكنت

 : موضع بالبحرين.-بغير هاء  -وُطَري ف  
يَف    : موضع باليمن.-حذيم مثال-وِطر 

 والطَّرائُف: بالد قريبة من أعالم ُصبح وهي جبال متناوحة.
ُف  ر  . وقال أبو زيد: هو نعت للذكور خاصة، -بالكسر-والّطِ َراف  ف  وأط  ف  من خيل ُطُرو  : الكريم من النخيل، يقال: فرس ِطر 

 قال أبو داود جارية بن الحجاج اإليادي: 

ف  هي وقد بِ  ل  ك  أغدو ِبِطر   ذي ميعة  َسك 

 وقال عبيد بن األبرص: 

ف   ولقد   شاة اإلران غير ُمذال مثل  أذعر السََّراَب بِِطر 

أي أسير في القفر الذي ليس به غير السَّراِب وكلما دنوت منه تباعد عني. وقيل: هو الكريم األطرف من اآلباء واألمهات. 
َرُف إلي ليس من نتاج ص تَط  فَة ، قال العجاج: وقيل: بل هو الُمس   احبه. واألنثى: ِطر 

فَة     مسحاج تباري مسحجا جرداء  ُشدَّت  دخاال ُمـدرجـا وِطر 

فَِة النجيب والنَِّجي بَةَ على غير استعمال في الكالم، قال كعب بن مالك األنصاري  ر  ِف والّطِ ر  -وقال الليث: وقد يصفون بالّطِ
 : -رضي هللا عنه

فا عتاق  ـنـبـنـابأنا قـد ج نَُخبِّرهم   الخيل والنُُّجَب الطُُّرو 

ْرُف  ً -والط ِ  : الكريم من الرجال، وجمعه أْطَراٌف، قال ساعدة بن جؤية الهذلي: -أيضا

َشش  مطي بمثله هو ُف لم يُح  ر  ِبُد الـدار وال  الّطِ تَو   خـائف أنس ُمس 

." ِحش  َمِطيٌّ  ويروى: "لم تُو 
.وقال ابن عبّاد: كل شيء من نب ف   ات األرض في أكمامه فهو ِطر 

.-بالتحريك-والطََّرفُ  راف   : الناحية من النواحي والّطائفة من الشيء، والجمع: أط 
وقوله تعالى: )ليَق َطَع َطَرفاً من الذين َكفَروا( أي قطعة من جملة الكفرة، شبه من قتل منهم بََطرف  يقطع من بدن 

 والرجالن. اإلنسان. وأط راُف الجسد: الرأس والبدن

 وقوله تعالى: )َطَرفَيِ النهار( أي الفجر والعصر.

راِفها( أي نواحيها ناحية ناحية، هذا على تفسير من جعل نقصها من  وقوله تعالى: )أو لم يَروا أنا نأتي األرض ننقصها من أط 
 أطرافها فتوح األرضين. ومن جعل نقصها موت علمائها فهو من غير هذا.

راُف األرض: أ .وأط  ف  ؛ ويقال: ِطر  َرافُها وعلماؤها، الواحد: َطَرف   ش 
وقال ابن عرفة: "من أطرافِها( أي نفتح ما حول مكة على النبي ?صلى هللا عليه وسلم، والمعنى: أو لم يروا أنا فتحنا على 

 .-صلى هللا عليه وسلم-المسلمين من األرض ما قد تبين لهم وضوح ما وعدنا النبي 
رافُه: أبواه وأخوته وأعمامه وكل قريب له محرم، قال عون بن عبد وفالن كريم الطَّرَ  فَي ِن: يراد بذلك نسب أبيه ونسب أمه، وأط 

 هللا بن عتبة: 

رافي إذا ما شتمتني وكيف حُ  بعد شتم الوالدين وما  بأط   ُصلُو 

 َطَرُف أبيه أو َطَرُف أمه في الكرم. وقال ابن األعرابي: قولهم ال يدري أي َطَرفَي ه أطول: َطَرفاه ذكره ولسانه، وقيل:
 وحكى ابن السكيت عن أبي عبيدة: يقال ال يملك َطَرفَي ِه: يعني فمه واسته؛ إذا شرب الدواء أو سكر.

راُف العذارى: ضرب من العنب.  وأط 



ِف. ر   والطََّرُف: الكريم من الرجال؛ كالّطِ
ني. واألسود ذو الطََّرفَي ِن: حية لها إبرتان إحداهما في  أنفها واألخرى في ذنبها، يقال إنها تضرب بهما فال تُط 

. ف   ويقال لبني عدي بن حاتم: الطََّرفاُت، قتلوا بصفين، أسماؤهم: َطري ف  وَطَرفَةُ وُمَطّرِ
ً -والطََّرُف  فَت  أي رعت أطراف المراعي ولم تختلط بالنوق-بالكسر-: مصدر قولك َطِرفَِت النّاقة -أيضا . يقال: ناقة : إذا تََطرَّ

. : ال يثبت على امرأة وال صاحب   َطِرفَة  أي ال تثبت على مرعى واحد. ورجل َطِرف 
: ما رأيت أقطع َطَرفاً منه. أي لساناً، يريد أنه كان -رضي هللا عنه-وقال قبيصة بن جابر األسدي وذكر عمرو بن العاص 

 ذرب اللسان.
ن إذا اشتكى أحد من أهله لو تزل البُرمة على النار حتى يأتي على أحد َطَرفَي ه. : أنه كا-صلى هللا عليه وسلم-وفي حديث النبي 

 أراد بالطََّرفَي ِن البرء أو الموت ألنهما غايتا أمر العليل.
 وقال الواقدي: الطََّرُف موضع على ستة وثالثين ميال من المدينة على ساكنيها السالم.

ً -والطَِّرُف   ال األعشى: : نقيض القُع ُدِد، ق-أيضا

نَ   وال دون كل ُمـبـارك أمرون   ال يرثون سهم القُع ُددِ  َطِرفُو 

 وقال أبو وجزة السعدي: 

نَ   تكنفهـم ذوائُب مـالـك زهر   ال يرثون سهم القُع ُددِ  َطِرفُو 

َن كل مـبـارك   أمرون  األسـعـد ليلته بسعد كالبدر  والُدو 

 بل: التي تََحات مقدم فيها من الهرم.وقال ابن األعرابي: الطَِّرفَةُ من اإل
: قال َطَرفَةُ بن العبد:  َراُف: بيت من أدم   والّطِ

َراِف الممدد وال  بني غبراَء ال يُن كـرونـي رأيت   أهل ها ذاك الّطِ

.  وقال ابن عبّاد: يقال توارثوا المجد ِطَرافاً: أي عن شرف 
َراُف   : ما يؤخذ من أطراِف الزرع.-أيضاً -والّطِ

ِرَف غيره. تَط  راُف: الناقة التي ال ترعى مرعى حتى تَس   وقال األصمعي: الِمط 
َرُف  َرُف والُمط  ّ مربعة لها أعالم. وقال الفّراء: أصله الضم؛ -بكسر الميم وضمها-والِمط  : واحد الَمطاِرِف؛ وهي أردية من خز 

ِرَف أي جعل في َطَرفَي ه العلمان  ، ولكنهم استثقلوا الضمة فكسروا الميم.ألنه في المعنى مأخوذ من أُط 
 : من األعالم.-بالفتح والتشديد-وَطّراف  

َرَف البلد: أي كثرت َطِري فَتُه، وقد مرَّ ذكرها.  وأط 
َرَف: أي طابق بين جفنيه.  وقال ابن عبّاد: أط 

ِف األيام  تَأ نَِف األيام.-بفتح الراء المشددة-وفعلت ذلك في ُمَطرَّ  : أي في ُمس 
فاً.وطَ  َف فالن: إذا قاتل حول العسكر، ألنه يحمل على َطَرف  منه فيردهم إلى الجمهور، ومنه سمي الرجل ُمَطّرِ  رَّ

ُف من الخيل  : هو األبيض الرأس والذنب وسائر جسده يخالف ذلك، وكذلك إذا كان أسود الرأس والذنب. -بفتح الراء-والًمَطرَّ
فَة .ويقال للشاة التي أسود طرف ذنبها وسائ  رها أبيض: ُمَطرَّ

َف البعير: ذهبت ِسنُّه.  وَطرَّ
رافَها. َف علي اإلبل: رد على أط   وَطرَّ

 وقول ساعدة بن جؤية الهذلي يصف فرساً.

قََر وسط الهجمة القَِطمِ  كالفحل  وسط أولى الخيل معتكـر ُمَطّرف     قَر 

ف تُها. وروى يروى بكسر الراء وبفتحها. ومعنى الكسر: الذي يرد أطراف الخي  ل والقوم، وإذا رددت أوائل الخيل قلت: َطرَّ
 الجمحي بفتحها: أي مردد في الكرم.

ف  عنا هذا الفارس، قال متمم بن نويرة رضي  ِري ُف أن يرد الرجل الرجل عن أخريات صاحبه، يقال: َطّرِ وقال المفضل: التَّط 
 هللا عنه: 

فُ   علمت أولى العشـيرة أنـنـا وقد فَِضاِت السََّوابِقاخ نَُطّرِ   لف الُمو 

فَت  بنانها. راَف أصابعها، وقد َطرَّ  واختضبت المرأة تََطاِري َف: أي أط 
 : إذا اشتريته حديثاً، قال ذو الرمة: -على افتعلت-واطََّرف ُت الشيء 

  األظل بعيد السأو مهيوم دامي  من هوى َخقاء ُمطََّرف   كأنني

 واستطرفه: أي عدة َطِريفاً.
َدث تُه. تَح  َرف ُت الشيء: أي اس  تَط   واس 

تَأ نَِفها. َرِف األيام: أي في ُمس  تَط   وقولهم فعلت ذلك في ُمس 



راَف المراعي ولم تختلط بالنوِق. فَِت الناقة: أي رعت أط   وتََطرَّ
 والتركيب يدل على حد الشيء وحرفه؛ وعلى حركة في بعض األعضاء.

 طرهف

: الحسن التام َرِهفُّ  ، قال: الُمط 

َرِهفّاً فـوهـدا تُِحبُّ    شيخين غالماً أمردا عجزة  منا ُمط 

 ويروى: غالماً أسودا، ويروى: يسمى األسودا.

 طعسف

 ابن دريد: الطَّع َسفَةُ: لغة مرغوب عنها، يقال: َمرَّ يَُطع ِسُف في األرض: إذا مر يخبطها.

 طفف

 الطَِّفي ُف: القليل.
 : غير تام.وقال ابن دريد: شيء َطِفي ف  

: كلكم بنو آدم -صلى هللا عليه وسلم-: ما مأل أصباره. ومنه حديث النبي -بالفتح والكسر-وَطفُّ المكوك وَطفَفُه وَطفَافُه وِطفافُه 
ن َطفَّ الّصاع لم تملؤوه، ليس ألحد على أحد  فضل إال بالتقوى، وال تسابوا فإنما السُّبَّةُ أن يكون الرجل فاحشاً بذياً. وهو أ

يقرب أن يمتلئ فال يفعل، والمعنى: كلكم في االنتساب إلى أب واحد بمنزلة، متساوو األقدام في النقصان والتقاصر عن غاية 
التمام، وشبههم في نقصانهم بالمكيل الذي لم يبلغ أن يمأل المكيال، ثم أعلم أن التفاضل ليس بالنسب ولكن بالتقوى،ونهى عن 

ِش والبذاء والجبن.التساب والتعاير بضعة المنص  ب، ونبه على أن السُّبَّةَ إنما هي أن يتضع الرجل بفعل َسِمج  يرتكبه نحو الفُح 
 : َسَواُد الليل، قال: -بالفتح-والطَّفَاُف 

  وقد عاينت األسدفا صيدا  دجن بادرت َطفافا عقبان

 وإناء َطفّاُن: إذا بلغ الكيل ِطفافَه.
فَفَةُ: ما فَافَةُ والطَّ  فوق المكيال. وقال ابن دريد: الطُّفافَةُ ما قصر عن ملء اإلناء من شراب وغيره. والطُّ

: موضع بناحية الكوفة. وقال ابن دريد: الطَّفُّ ما أشرف من أرض العرب على ريف العراق. وقال األصمعي: إنما  والطَّفُّ
:  أي قرب مني، قال أبو دهبل الجمحي:  سمي َطفّاً ألنه دنا من الريف؛ من قولهم : أخذت من متاعي ما خف وَطفَّ

تِ  رقاب المسلمين أذلت  أن قتلى الطَّّفِ من آل هاشم   أال  فَذَلَـّ

 وقال أيضاً: 

ً  تبيت مـا   قتلى ما ينام حميمها وبالطَّفِّ   ُسكارى من أمية نوَّ

 وقال غيره: َطفَف ُت الناقة أُطفُّها: إذا شددت قوائمها كلها.
 ء: إذا دنا منه.وَطفَّ الشيء من الشي

 وَطفَف ُت الشيء بيدي أو رجلي: إذا رفعته.
.  وقال ابن عبّاد: طافَّةُ البستان: ما حواليه، والجمع: َطَوافُّ

 والطَّافَّةُ: ما بين الجبال والقيعان.
: الشاطئ.  وقال غيره: الطَّفُّ

 وقال الليث: َطفُّ الفرات: شاطئ الفرات.
 وَطفُّ الشيء: جانبه.

ف ِطفَةُ والطَّف طَ  ف َطفَةُ: اللحم -بالكسر-فَةُ: الخاصرة، وكذلك الّطِ عن أبي زيد. وقيل: كل لحم مضطرب َطف ِطفَة . وقال ابن دريد: الطَّ
 الرخص من مراق البطن، أي مارق منه، قال: 

  الوحش قصرى رخصة وَطفاِطفُ  من  قـتـل الـهـاديات ِشــواؤه معـاود

 وقال أب ذؤيب الهذلي: 

 أركان مهلكة  َزُهـوقِ  على  له فضـالت ثـول  ما وأشعث

ـُمـهُ إال بـقـايا قلـيل   لحم منحوض  مشيقِ  َطفاِطفِ   لَـح 



.  ويروى: ممحوص 
ف َطاُف: أطراف الشجر، قال الكميت يصف فراخ النعام:   والطَّ

د   أوين لِ  لمأكله  إلى مالطفة  َخُضو  بُو    َطف طاَف الرُّ

 تكسر لهن أطراف الربول. أي: أوين إلى أم  مالطفة  
.  وَطف طاُف البحر: شاطئه، كالطَّّفِ

: أي يسرع. وفرس َطفّاف  وَطفٌّ وَخفٌّ وذّفٌّ أخوات.  ومر يَطفُّ
 ويقال: خذ ما َطفَّ لَك وأَطفَّ لَك: أي خذ ما ارتفع لك أمكن. 

 وأَطفَّ على الشيء وأطل عليه: أي أشرف عليه.
فَف ُت الكيل: أبلغت المكيل   ِطفافَه.وأط 

 وقال ابن عبّاد: أَطفَِّت الناقة: ألقت ولدها لغير تمام.
 وأَطفَّ لألمر: َطِبَن له.

 وأَطفَّ عليه بحجر: تناوله به.
 وقال أبو زبد: أَطفَّ عليه: أي اشتمل عليه فذهب به.

 وأَطفَّ له: إذا أراد ختله، قال: 

  لها َشئن البنان ُجنَادفَ  أَطفَّ 

ِفي ُف: نقص ِفي ن(. والتَّط   المكيال، قال هللا تعالى: )وي ل  للُمَطفِّ
 وقال ابن عباد: َطفََّف الطائر: بسط جناحيه.
الخيل؛ فقال: كنت فارساً  -صلى هللا عليه وسلم-: سبق رسول هللا -رضي هللا عنهما-َطفََّف به الفرس: وثب به. وقال ابن عمر

. أي: وثب بي حتى جازه، قال الجحاف بن حكيم: يومئذ فسبقت الناس حتى َطفََّف بي الفرس مسجد بني   زريق 

  وثباً إذا الجري أعقبا وَطفَّفَها  ما تلقته الجراثيم لـم يخـم إذا

قَاُن فََطفَّفَه القدح.-رضي هللا عنه-وفي حديث حذيفة  ه   : أنه استسقى دهقاناً فأتاه بقدحِ فضة فحذفه به ونكس الّدِ
تََطفَّ لك: أ  ي خذ ما ارتفع لك أمكن، قال علقمة بن عبدة: ويقال: خذ ما اس 

تََطفَّ لها قد يَت  زمناً حتى اس  مُ  كحافِة كيِر القين كتر  ُعّرِ  َمل ُمـو 

 والتركيب يدل على قلة الشيء، وقد َشذَّ عنه أَطفَّ فالن لفالن إذا َطبََن له أراد ختله.

 طلحف

باً ِطل ِحفاً  فاً و -مثال برطيل-الليث: َضَرب تُه َضر  ل  -ِطلَّح  فَاً -مثال جرَدح  ل  -، وزاد غيره: وِطلَح  فًى  -مثال ِسبَح  مثال -وَطلَح 
 وِطل َحافاً، وهاتان عن أبن دريد: أي شديداً. -حبركىً 

: أس شديد، وأنشد:  ف  ف  وِطلَّح   وقال شمر: جوع ِطلَح 

ُف وحبهـا إذا لَح  ِف كاد يموت على  أجتمع الجوع الّطِ عُو    الرجل الَمض 

 طلخف

فًى  ف  وَطلَخ  ف  وِطلَّخ  كىً -ابن دريد: ضرب ِطلَخ  ل  وَحبَر  َدح  ر  وِجر  وِطل َخاًف: أي شديد، بالحاء والخاء، وجعل  -كِحبَج 
 بعضهم الالم زائدة وهو ضعيف.

 طلف

 : ِديُّ  أبو عمرو: ذهب دمه َطل فاً وَطلَفاً وَظل فاً وَظلَفاً: أي هدراً، قال األفوه األو 

ُر علـينـا أنـهالدَّ  حتم   ما نال منا وجبار َطلَف    ه 

 وقال ابن فارس: الطَّلَُف: العطاء، والسَّلَُف، ما يُق تَضى.
 والطَّلَُف: الهين: وهو من الهدر، وأنشد: 

  ِعشَت فينا وإن جل الرزى َطلَفُ  ما  شيء من الدنيا نُـَصـاُب بـه وكل



 ؛ إال أن يراد به الفاضل عن الشيء.قال: وقولهم: إن الطَّلََف الفضل؛ ليس بشيء  
ِلي ُف: الشيء المأخوذ.  والطَّ

ِلي ُف  ً -والطَّ  الهدر، قال رؤبة:  -أيضا

  من عدًى أموالهم َطِلي فُ  كم

. : أي باطل   وقال ابن عبّاد: أكل ماله في َطِلي ف 
، كما يقال َظِلي فاً.  وقال يونس: ذهب فالن بالمال َطِلي فاً: أي بغير حق ّ

َب هذا األزهري.وال لَفَاُن: أن يعيا فيعمل على الكالِل، ويقال هو بالغين المعجمة، وَصوَّ  ظَّ
لَف تُه كذا: أي وهبته. لَف تُه كذا: أي أقرضته، وأط   وفي نوادر األعراب: أس 

لَفَه  ً -وأط   : أي أهدره.-أيضا
لََف: إذا بطل ثأر خصمه.  وقال ابن عباد: أط 

ِلي ف  اً: أي زاد.وَطلََّف على كذا تَط 
 والتركيب يدل على إهانة الشيء وطرحه ثم يحمل عليه.

 طلنف

فَأُ: الكثير الكالم، يهمز وال يهمز.  ابن ريد: الطَّلَن فى والطَّلَن 
فَأ ُت: إذا لزقت باألرض. وقد ذكرت هذه اللغات في تركيب ط ل ف أ لَن  لَن ِفىُء السنام: أي الصقه. واط  -وقال أبو زيد: جمل ُمط 

ً أيض  .-ا

 طنف

، قال أبو ذؤيب  -بضمتين-والطُّنُُف  -بالتحريك-الطَّنَُف  ف  ، وُطنُو  ناف  : الحيد من الجيل ورأس من رؤوسه، والجمع: أط 
 الهذلي: 

 ونـازلِ  ُطنُف  أعيا براق   إلى  ضرب بيضاء يأوي َمِلي كها وما

 وقيل في قول األفوه األودي: 

د   تُلي الطُّنُفُ  كأن  َغَدائرها بُل ج  محاجـرهـا ُسو  رافَها لما اج    أط 

 الطُّنُُف: الجلود الحمر التي تكون على األسفاط.
ً -والطَّنَُف والطُّنُُف   : إف ِريز الحائط، وكذلك السَِّقي فة تشرع فوق باب الدار.-أيضا
ً -والطَّنَُف والطُّنُُف  ُر؛ عن أبي عبيد.-أيضا  : السُّيُو 

 والطَّنَُف: نفس التهمة.
نَِف  وحكى  نَفَه: أي ما أزهده.-مثال َكتِف  -الشيباني: أن الطَّ  : الذي ال يأكل إال قليالً، وما أط 

: أي متهم.  ورجل َطنِف 
نََف: إذا عال الطُّنَُف.  وأط 

نُِف: الذي له الطُّنُُف، قال الشَّن فرى:   والُمط 

نِفُ  عوازب  حفيف النبل فوق عجيسـهـا كأن   نحل أخطأ الغار ُمط 

نِي فاً: إذا اتهمه.وَطنَّ   فَه تَط 
راِف العيدان رأسه.  وَطنََّف جداره: إذا جعل فوقه شوكاً أو أغصان شجر لكي يصعب تسوره وتسلقه لمجاورة أط 

 وقال ابن دريد: قولهم َطنََّف نفسه إلى كذا وكذا: إذا أدناها إلى الطمع.
. فَت   ويقال: ما تََطنَّفَت  نفسي إلى هذا: أي ما أش 

 ابن عبّاد: هو يَتََطنَُّف الناس: أي يغشاهم.وقال 
نَفَه: أي ما أزهده.  والتركيب يدل على دور شيء،وقد شذ عنه الطَّنُِف الذي ال يأكل إال قليالً وما اط 

 طوف

: أي كثير الطََّوا فاً وَطَوافاً وَطَوافاناً. والَمَطاُف: موضع الطََّواِف. ورجل طاف  ُف َطو   ِف.طاف حول الكعبة يَُطو 
ُف: قرب يُن فَُخ فيها ثم يَُشد بعضها إلى بعض فتُجعل كهيئة السطح يُرَكب عليها في الماء ويُحَمل عليها، وهو الرمث،  والطَّو 

 وربما كان من خشب .



ُف  ً -والطَّو  فاً: إذا ذهب إلى البراز ليتغوط. ومنه حديث رواه لقيط بن عا-أيضا ُف َطو  مر وافد بني : الغائط، تقول منه: طاَف يَُطو 
وهو حديث طويل: أال فتطلعون على حوض الرسول؛ ال يظمأ وهللا  -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنه-الُمن تَِفِق 

َرة " تحمل على المعنى؛ لنه إذا  ِف واألذى. "ُمَطهَّ ناهله، فلعمر هللا ما يبسط أحد منكم يده إال وقع عليها قدح مطهرة من الطَّو 
بَِة، وكذلك أنَّثُوا وقع عل ى يد كل واحد منهم قدح فهي أقداح كثيرة. واألذى: الحيض. وقيل: أنََّث القدح ألنه ذهب به إلى الشَّر 

 الكأس لنهم ذهبوا به إلى الخمر.
َف والبول.-رضي هللا عنهما-وفي حديث ابن عباس  يَنَّ أحدكم وهو يدافع الطَّو   : ال يَُصلِّ

 والّطائف: العََسُس.
، قال أبو طالب بن عبد المطلب: وا  لّطائُف: بالد ثَِقي ف 

  امتنعت بطائفها ثَِقي فُ  كما  أرضتا من كل حـي منعنا

قوله عز وجل: )وارُزق  أهله -صلوات هللا عليه-وقال الزهري: إن هللا نقل قرية من قرى الشام فوضعها بالّطائف لدعوة إبراهيم
 من الثمراِت(.

يَتَي ِن، وقيل: الّطائُف قريب من عظم الذراع من كبدها، قال أبو  وطائُف القوي: ما بين يَِة واألبهر، وقيل: الّطائفان دون الّسِ الّسِ
 كبير  الهذلي: 

يَتَي ِن توبع بريها وُعراَضةَ    َطَوائفُها لعجس  َعب َهرِ  تأوي  الّسِ

 والّطائفَةُ من الشيء: القطعة منه.
: الّطائفَةُ: الواحد فمل فوقه، فمن أوقع -رضي هللا عنهما-ا طائفَة  من المؤمنين( قال ابن عباس وقوله عز وجل: )وليشهد َعذَابَهم

: أقلها رجالن.  الّطائفَةَ على الواحد يريد النفس الّطائفَةَ. وقال مجاهد: الّطائفَةُ: الرجل الواحد إلى األلف. وقال َعَطاء 
 يلي َطَرَف الُكد ِس. وقال ابن عباد: الّطائُف: الثور الذي يكون مما

 : هو ذو َطّواف  الحضرمي واسمه وائل.-بالفتح والتشديد-وذو َطّواف  
، وجمع َن عليكم( قال الفّراء: إنما هم خدمكم، قال أبو الهيثم: الطَّّواُف الخادم الذي يخدمك برفق  وعناية  ه وقوله تعالى: )َطّوافُو 

َن. وفي حديث النبي  ةُ ليست بنجسة؛ إنما هي من الطَّّواِفيَن اوالطَّّوافاِت، وكان يصغي لها -ليه وسلمصلى هللا ع-الطَّّوافُو  : الِهرَّ
(. ومنه قول إبراهيم النخعي: إنما َدان  ُف عليهم ِول   اإلناء فتشرب منه ثم يتوضأ به. جعلها بمنزلة المماليك، من قوله تعالى: )يَُطو 

ةُ كبعض أهل البيت.  الِهرَّ
َن: الَخَدُم.وقال ابن دريد: ا  لطَّّوافُو 

فاُن(. وقيل: هو الموت الذريع الجارف  فاُن: المطر الغالب والماء الغالب يغشى كل شيء، قال هللا تعالى: )فأخذهم الطُّو  والُطو 
فاُن من كل شيء: ما كان كثيراً ُمِطي فاً بالجماعة. وقال األخ فش: الواحد في والقتل الذريع. وقيل: السيل الُمغ ِرُق. وقيل: الطُّو 

فانَة ، وانشد:   القياس: ُطو 

فاُن الَمَطر   ُخُرقُ   الـِجـدَّةَ مـن آياتـهـا َغيَّرَ    الريح وُطو 

 وقال الخليل: قد َشبَّهَ العجاج ظالم الليل بذلك فقال: 

فاًن الظالم األثأبا وَغمَّ   إذا ما يومها تََصب َصا حتى   ُطو 

ِف رقبته وبط  ِف رقبته وقاِف رقبته: ويقال: اخذه بُِطو  ِف رقبته وصاِف رقبته وقُو  ِف رقبته وظاِف رقبته ُصو  اِف رقبته وُظو 
 أي بجلد رقبته.

 وأطاَف به: أي ألم به وقاَربَه، قال بشر بن أبي خازم: 

رُ  أمثال اليعاسيب كوالح  ِصب يَة  ُشع ث  تُِطي ُف بشخصه أبو  ُضمَّ

َف تَْطِوْيفاً: أي أكثر التَّ   ْطَواَف، قال: وَطوَّ

فُ  ُف ثم آوي أَُطّوِ  لكـاع بيت  قعيدتُهُ  إلى  ما أَُطّوِ

َف: أي طاف.  وتََطوَّ
 : إذا ذهب إلى البراز ليتغوط، وقال ابن العرابي: إذا ألقى ما في جوفه، وأنشد: -على افتعل-واّطاَف 

تُ  قَدُّ لـوال أنـه وكاد  جابان حتى استدَّ مغرُضهُ  أطعَم   طـافـا يَن 

 جابان: َجَملُه.
َف. تََطاَف: أي تََطوَّ  واس 

َمُل عليه.  والتركيب يدل على دوران الشيء على الشيء وأن يحف به؛ ثم يُح 

 طهف



، قال: وأخبرني بعض األعراب من ذوي المعرفة قال: الطََّهُف  فَةُ: أعالي الجنبة إذا كانت َغضَّةً غير متكاوسة  -الدينوري: الطَّه 
ب  -بالتحريك ضعيف دقاق ال ورق له إال ما ال يذكر؛ وه مرعى؛ وله ثمرة حمراء إذا اجتمعت في مكان  واحد  ظهرت  : ُعش 

ُف بإسكان الهاء، قال: هكذا سمعته من الثقات بالتخفيف، وأظنها لغتين،  حمرتها وإذا تفرقت خفيت. فأما الفّراء فروي عنه الطَّه 
ل  ووَرق  مثل ورِق الدُّخِن وحبة حمراء دقيقة قال الفّراء: وهو شيء يختبز به. وقال غير هؤال ُف: مثل المرعى له ُسبُو  ء: الطَّه 

 جداً طويلة، قال: وكذلك أخبرني أعرابي من ربيعة وحرك الهاء وقال: له حب يؤكل في المجهدة ضاوي دقيق.
فَةُ بن أبي زهير النهدي   .-ليه وسلمصلى هللا ع-: من الوافدين على رسول هللا-رضي هللا عنه-وَطه 

 وقال الفّراء: زبدة َطهفَة : إذا استرخت.
فَةُ من الشيء: القطعة منه.  والطَّه 

 : المرتفع من السحاب.-مثال السََّحاب-والطََّهاُف 
يان: أي نبت نباتاً حسناً ليس باألثيث. لِّ َهَف هذا الّصِ  وقال الدينوري: يقال أط 

فَةً من  َهَف له ِطه   ماله: أي أعطاه منه قطعة.وقال ابن عباد: يقال أط 
َهَف في كالمه: خفف منه.  وأط 

َهَف السَّقَاُء: استرخى.  وقال الفّراء: أط 
 وقال ابن فارس: الّطاء والهاء والفاؤ ليس بشيء؛ وذكر الطَّهف والطَُّهافَةَ قال: كل ذلك كالم.

 طيف

وطائف الخيال. وقال غيره: َطي ُف الخيال: مجيئه في النوم،  ابن دريد: الطَّي ُف: الخيال الّطائف في المنام، يقال: َطي ُف الخيال
 قال أمية بن أبي عائذ  الهذلي: 

م  لطـيِف الـخـيا أال   أرَق من نازح  ذي دالل ل  يا لَقَو 

 تثول منه: طاف الخيال يَِطْيُف َطْيفاً وَمَطافاً، قال تميم بن أبي بن مقبل: 

  ليلى َعَواد  لو تعدينا ودون  الخيال بنا ركباً يمانينا طافَ 

 وقال كعب بن زهير رضي هللا عنه: 

فُ  وَمَطافُهُ   ألمَّ بَك الخـيال يَِطـي فُ  أنى   لك ذكرة  وُشعُو 

وَطي ف  من الشيطان وطائف  من الشيطان: بمعنى، كقولهم: لََمم  من الشيطان. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب 
. وقال أبو العيال الهذلي:  وأبو حاتم قوله تعالى:  )َطي ف  من الشيطان( والباقون: طائف 

 جنـون بها وأبيك َطي فَ  فإذا  فََرِضيت حين منحتني ومنحتني

 : الطَّي ُف في اآلية: الغضب.-رضي هللا عنهما-وقال ابن عبّاس 
فاً، وغنما قيل َطي ُف الخيال ألن أصله ُف َطو  ؛ مثل ميت  وميت  من مات يموت. وقال المفضل: طاَف الخيال يَُطو   َطيِّف 

ي ُف في كالم العرب: الجنون، وقيل للغضب َطي ف  ألن عقل من َغِضَب يعزب حتى يتصور في صورة  وقال األزهري: الطَّ
 المجنون الذي زال عقله.

ي فَاُن أمه-وبان الطَّي فَاِن  .: وهو خالد بن علقمة بن مرثد  أحد بني مالك بن زيد بن -والطَّ  عبد هللا بن دارِم، شاعر فارس 
ي فَاِنيَِّة  ي فايَّةُ أمه-وابن الطَّ  : وهو عمرو بن قبيصة أحد بني زيد بن عبد هللا بن دارم.-والطَّ

 وأطاف وَطيََّف وتََطيََّف بمعنى؛ عن ابن دريد.

 ظأف

فُه: أي يطرده. أَفُه ويَُظو   ابن عبّاد: جاء يَظ 

 ظرف

ُف: الوعاء، والجمع ا فا المكان والزمان عند النحويين.الظَّر  ُف، ومنه َظر  و   لظُّر 
ُف: الكياسة، وقد َظُرَف الرجل  ، -بالضم-والظَّر  ف  ، وقوم ُظَرفاُء وِظَراف  وَظِري فُوَن؛ وقد قالوا ُظُرو  فاً وَظرافَةً، فهو َظِري ف  َظر 

فاً بعد حذف الزوائد، وزعم الخليل أنه بمنزلة المذاكير -رضي هللا عنه-لم تَُكسَّر  على ذكر. وفي حديث عمر  كأنهم جمعوا َظر 
: أي إذا كان بليغاً جيد الكالم احتج عن نفسه بما يسقط عنه الحد. هكذا قال ابن األعرابي، وكان  إذا كان اللص َظِري فاً لم يُق َطع 

ُن الوجه والهيئة. وقال الكسائ ُف ُحس  ُف في اللسان. وقال غيره: الظَّر  ُف يكون في الوجه واللسان، وأهل يقول: الظَّر  ي: الظَّر 
ون الحاذق بالشيء َظريفاً.  اليمن يَُسمُّ



ُل: الخفيف و  والت ?والزَّ َصف به إال الفتيان األزوال والفتيات الزَّ ُف البََزاَعةُ وذكاء القلب؛ وال يُو  . -وقال صاحب العين: الظَّر 
َرَف له؟. قيل: أنه قال: كيف ابن  -وفي حديث معاوية ?رضي هللا عنه ؟ قالوا: َظِري ف  على أنه يلحن، فقال: أو ليس ذاك أظ  زياد 

لَُح في البذلة من الكالم. وعن بعضهم: ال تستعملوا اإلعراب في كال تَم  ِلي ِقيَّة وتجنب اإلعراب مما يُس  َرفَه لن السَّ تَظ  مكم إذا إنما اس 
 خاطبتم، وال تخلوا منه كتبكم إذا كاتبتم.

ّراف -مثال ُرَعاف  - والظَُّرافُ  َرُف من الظَُّرلِف -بتشديد الّراء-: الظَِّري ُف، كالطَُّواِل للطويل. والظُّ -، كالطُّّواِل -بتخفيفها-: أظ 
 .-بالتشديد

ِف: أي أمين غير خائن.  ويقال: فالن نقي الظَّر 
رِفه: أي بنفسه.  ورأيت فالناً بَظ 

فاً. َرَف المتاع: إذا جعل له َظر   وأظ 
 َرَف: إذا ولد بنين ُظَرفاَء.وأظ  

َف. َف: تكلف الظَّر   وتََظرَّ
 وقال ابن فارس في آخر هذا التركيب: وما احسب شيئاً من ذلك من كالم العرب.

 ظفف

 الكسائي: يقال َظفَف ُت قوائم البعير وغيره أُظفُّها َظفّاً: إذا شددتها كلها وجمعتها.
: العيش النكد  والغالء الدائم. وقال ابن األعرابي: الظَّفُّ

ُف. فُو  ُف: الَمض  فُو   والظَّفَُف الضَّفَُف، والَمظ 
تََظفَّ آثار القوم: أي تتبعها.  وقال ابن عبّاد: اس 

 ظلف

: أال أن عمرو بن  ، وقال الليث والزهري وابن فارس  ف  وأظ الف  ل ُف: للبقرة والّشاة والظبي وما أشبهها، والجمع: ُظلُو  الّظِ
 قال اضطراراً: - عنهرضي هللا-معدي كرب 

الفِها وخيلي   تَطأكم بأظ 

 قال الليث: أراد الحوافر واضطر إلى القافية؛ واعتمد على األظ الِف ألنها في القوائم.
: أي ِشَداُد، وهو توكيد لها، فال العجاج:  ف  ُظلَّف   ويقال: ُظلُو 

لَّفا عنها  أصاب عدواء احرورفـا وإن َف الظُّ لُو    ووالها الظُّ

 وقال ابن السكيت: رميت الصيد فََظلَْفتُه: أي أصبت ِظْلفَه.
 وقال ابن عب اد: وجد فالٌن ِظْلفَه: أي وجد ما كان يهوى ويحب.
 وفي المثل: وجدت الدابة ِظْلفَها. وجاءت اإلبل على ِظْلٍف واحٍد.

أنه مر على  -رضي هللا عنه-يث عمر وقال األموي: أرٌض َظِلفَةٌ بينة الظَّلَِف: أي غليظة ال تؤدي أثراً. ومنه حد
ْضها فإنك راعٍ، وكل راعٍ مسؤول. أي ال تُِصِب الغنم  راعٍ فقال: يا راعي عليك الظَّلََف من األرض ال تَُرم ِ

 بالرمضاء وهي حر الشمس وإنه يشتد في الدََّهاس والرمل.
ً -والظَّلَُف  ةُ في المعيشة. وقال سعد بن أبي وقاص -أيضا دَّ : كان يصيبنا َظلَُف العيش بمكة، -ضي هللا عنهر-: الش ِ

أنعم غالم بمكة؛ فجهد في اإلسالم حتى  -رضي هللا عنه-فلما أصابنا البالء اعتزمنا لذلك، وكان مصعب بن عمير 
: كان مصعب ?رضي -لقد رأيت جلده يتحسف تََحسَُّف جلد الحية عنها. وعن عامر بن ربيعة ?رضي هللا عنه

ً  -هللا عنه يدَِّهُن بالعبير ويُذَي ُِل يُْمنَةَ اليمن ويمشي في الحضرمي، فلما هاجر أصابه َظلٌَف شديد، فكاد يهمد  مترفا
 من الجوع.
ْحل والقتب وهن الخشبات األربع اللواتي يكن على جنبي البعير تصيب -بكسر الالم-والظَِّلفَةُ  : واحدة َظِلفاِت الرَّ

. وفي الواسط َظِلفَتاِن، وكذلك في المؤخرة، وهما ما سفل من الِحْنَوْين، أطرافها السفلى األرض إذا وضعت عليها
ألن ما عالهما مما يلي العراقي هما العضدان. وأما الخشبات المطولة على جنبي البعير فهي األحناء. وفي 

فاِت أقتاب يرقى على َظلِ -رضي هللا عنها-أنه كان يؤذن على أُُطٍم في داِر حفصة -رضي هللا عنه-حديث بالل 
 مغرزة في الجدار.

  وتجمع الظَِّلفَةُ: الظَِّلَف أيضاً، قال حميد األرقط: 

يّا عضَّ   منها الظَِّلُف الدَّئيّا وعض  الُخُرَص الَخّطِ



: أي سيئ الحال.  ورجل َظِلي ف 
: أي خشن.  ومكان َظِلي ف 

: أي شديد، قال صخر الغي الهذلي:   وشر َظِلي ف 

  الكرامة شراً َظِلي فا وبعد  ـهـىأبغينك بعد النُّ  وال

.  وقال ابن دريد: كل شيء صعب عليك مطلبه فهو ّظِلي ف 
 ورجل َظِلُف النفس وَظِلي ُف النفس: أي نَِزُهها.

ِلي ُف  ً -والظَّ  : الشدة.-أيضا
 وقال أبو زيد: يقال ذهب فالن بغالمي َظِلي فاً: أي بغير ثمن مجاناً، قال قيس بن مسعود: 

 هيثم وابنا سـنـان ويأمن  ها ابن وعلة في َظِلي ف  يأكل أ

 وأخذه ِبَظِلي ِف رقبته: أي بأصلها.
ِلي ُف: الذليل.  والظَّ

 وأخذ الشيء بَظِلي فَتِه وَظلَِفه: إذا أخذه كله ولم يترك منه شيئاً.
  باطالً.: أي هدراً -بالطاء والظاء-وقال أبو عمرو: ذهب دمه َظلَفاً وَظل فاً وَطلَفاً وَطل فاً 

فَةُ: أرض فيها حجارة حداد كان ِخل قَةَ تلك األرض ِخل قَةُ جبل، والجمع: األظاِلي ُف. لُو   واألُظ 
ِلفُها َظل فاً: أي منعها من أن تفعله أو تأتيه، قال:   وَظلََف نفسه عن الشيء يَظ 

ِلُف النفِس عن مطعم لقد  ِذّبـانُـهُ  ما تهافـت إذا  أظ 

 ذا مشيت في الحزونة لئال يتبين أثرك فيها، قال عوف بن األحوص: وَظلَْفُت أثري: إ

لف  عن الشُّعراِء عرضي ألم  بالكـراعِ  ُظِلَف الوسيقة كما  أظ 

 يقول: ألم امنعهم أن يؤثروا فيه، والوسيقة: الطريدة، وقوله: "ُظِلَف" أي أخذ بها في َظلَف  من األرض كيال يقتص أثرها.
ل فَاُء: َصفَا  ة  قد استوت في األرض ممدودة.والظَّ

ل فَةُ او الظَِّلفَةُ: سمة من سمات اإلبل.  والظَّ
لَي ُف: موضع، قال عبيد بن أيوب العنبري:   والظُّ

لَي ِف الفََواردُ  عن  ليت شعري هل تغير بدعـنـا أال   العهد قارات الظُّ

: أي مرتفع عن الماء والطين.  وقال ابن عباد: مكان َظلَف  وَظِلف 
لََف الرجل: إذا وقع في موضع ُصلب.  وقال ابن األعرابي: أظ 

ِلي فاً: أي زاد.  وَظلََّف على الخمسين وَطلََّف تَظ 
 والتركيب يدل على أدنى قوة  وشدة .

 ظوف

ِف قفاه: أي وحده ِف رقبته وبُظو  ُف رقبته وبظاِف رقبته: أي بجلد رقبته. وقال ابن عباد: تركته بُظو   .يقال: أخذه بُظو 
فُه: أي يطرده. أفُه ويَُظو   وجاء يَظ 

 عترف

ِرم  غاشم. ، وقال ابن دريد: ُمتَغَش  : أي خبيث فاجر جريء ماض  ف   رجل ِعت ِري ف  وُعت ُرو 
فَة  كذلك، قال تميم بن أُبَّيِ بن مقبل:  : شديد، وناقة ِعت ِري  ف   وَجَمل  ِعت ِري ف  وُعت ُرو 

 ُربَـعُ  يبغ درتها راع  وال لم  كل ِعت ِري فَة  لم تعد أن بزلت من

 وقال ابن عباد: الِعت ِري فَةُ: القليلة اللبن والعزيزة النفس التي ال تبالي الزجر.
 والعُت ُرفاُن: الديك، ونبت عريض من نبات الربيع.

 والعَت َرفَةُ: الشدة.
ُرُس.  والتَِّعت ُرُف: التَّغَط 

 ن الِعف ِري ِت.: ضد التَّعَف ُرِت، م-أيضا-والتَّعَت ُرُف 

 عتف



ُف: النَّت ُف.  ابن األعرابي: العُتُو 
 : أي قطعة منه.-بالكسر-وقال ابن دريد: مضى ِعت ف  من الليل وِعد ف  

 عجرف

َرفِيَّة . رفيَّ المشي لسرعته. ورجل فيه َعج  َرفِيَّةُ: جفوة في الكالم وخرق في العمل. ويكون الجمل َعج   الليث: العَج 
رُ  ُف: دويبة ذاة قوائم طوال. ويقال قال: والعُج   : هو النمل الذي رفعته عن األرض قوائمه.-أيضا-و 

 وَعَجاِري ُف الدهر: حوادثه، قال قيس: 

يني وال  تنسني أُمَّ عمار نوًى قـذف لم   َعَجاِري ُف دهر ال تُعَّرِ

 أي ال تخليني.
 وقال ابن دريد: يقال رأيت َعَجاِرَف المطر: إذا أقبل بشدة.

فَةُ: العجوز، وانشد لعبد الصمد بن عنمة: و ُرو  ُف والعُج  ُرو   قال العزيزي: العُج 

ية   فآب فَة  باِهلَـّ ُرو    عليها بالعشي بجادها يخلُّ   إلى ُعج 

: خفيفة. ف  ُرو   وقال ابن عباد: ناقة ُعج 
َرفَةُ: األقدام في هوج .  وقال ابن دريد: العَج 

رُ  َرفَة  وتَعَج  : كأن فيه خرقا وقلة مباالة وضباطة؛ قال امية اب أبي عائذ الهذلي يصف ناقته: وَجَمل  فيه َعج   ف 

َرفِيَّةُ بعد رو  سيرها العنق المسبطر ومن  الكالل العَج 

  ويقال: نوٌق ذوات َعَجاِرَف: أي نشائط، قال ذو الرمة: 

  الجهل أحالما ذوات العََجاِرفِ  من  بها األخماس حتى تبـدلـت وصلنا

: إذا كان يركبك بما تكره وال يهاب شيئاً.وف َرُف عليَّ  الن يَتَعَج 
َرَف فالن علينا: إذا تكبر.  وتَعَج 

 عجف

فَاُء، والجميع: ِعَجاف  من الذكران واإلناث؛ والفعل َعِجَف يَع جَ  َجُف، واألنثى َعج  َمِن، والذكر أع  ُف الليث: العََجُف: ذهاب الّسِ
أفعل يجمع على ِفعَال  غير هذه الكلمة؛ رواية شاذة عن العرب، حملوها على لفظ ِسَمان  فقالوا:  َعَجفاً، وليس في كالم العرب

ل  إذا  -على فِعَال  -ِسَمان  وِعَجاف   ، وفَعُو  وقال غيره: العرب قد تحمل الشيء على ضده، كما قالوا عدوه بناًء على صديقة 
(. وفي حديث أم معبد  كان بمعنى فاعل  ال تدخله الهاء، قال هللا تعالى: ُق أعنزاً -رضي هللا عنها-)يأُكلُُهنَّ سبع  ِعَجاف  : يَُسو 

 ِعَجافاً. وقد ذكر الحديث بتمامه في تركيب ع ز ب. وقال مرداس بن أَُديَّةَ: 

 ِعَجافِ  العين عن كرم فتنبو  يعرين إن ُكِسَي الجواري وأن

 .-بالكسر-َف : لغة في َعجِ -بالضم-وقال الفّراء: َعُجَف المال 
، قال أمية بن أبي عائذ الهذلي:  َجُف: أي رقيق، ونصال ِعَجاف   ونصل أع 

َرة   تراح ـُشـــو    القداح ِعَجاِف النَِّصالِ  خواظي  يداه ِلـَمـح 

 وقال الليث: الِعَجاُف: من أسماء التمر، وأنشد: 

  المجردا الُمصفّى والِعَجافَ  لُبَابَ   وإن كانت ِخماصاً بطوننـا نَعَافُ 

 وقال ابن عبّاد: الِعَجاُف: حب الحنظل،وأسم من أسماء الزمان.
: لم تمطر. َن ِعَجاف   وأَرُضو 

فَاُء: األرض التي ال خير فيها، قال:   والعَج 

 فروينـا بعد تحلُّؤ   وَشِرب نَ   الِعَجاُف له بسابع سبعة لقح

فاِء: هرم بن نسيب السُّلميُّ من التابعين.  وأبو العَج 
فاِء: عبد هللا بن مسلم المكي من أتباع التابعين.  وأبو العَج 

فاواِن: أي لطيفان.  وحكى الكسائي: َشفَتاِن َعج 
فاً: إذا حبست نفسك عنه وأنت تشتهيه لتؤثر جائعاً، وال يكون العَج   فاً وُعُجو  ِجفُها َعج  ُف ويقال: َعَجف ُت نفسي عن الطعام فأنا أع 



 يدع الطعام وهو يشتهيه حتى يشبع مؤاكله الذي يؤاكله.إال على الجوع؛ وذلك أن 
فاً: إذا صبرت عليه فأقمت عليه ومرضته، قال:   ويقال: َعَجف ُت نفسي على المريض أعِجفُها َعج 

ِتني نحـولـي أني   ازدري ِت عظمي وطولي أو  وإن عيَّر 

ِجفُ   وبالتـنـويل بالود اعرضُ   النفس على خليلـي ألع 

فاً: إذا احتملت عنه ولم تؤاخذه.وتقول: َعجَ  ِجفُها َعج   ف ُت نفسي على فالن  أع 
فاً: إذا هزلتها. ِجفُها َعج  ُجفُها واع   وقال غيره: َعَجف ُت الدابة أع 

: إذا كان داثراً لم يصقل، قال كعب بن زهير رضي هللا عنه:  ف   وسيف َمع ُجو 

 ُجـوفُ َمع   تقادم عهده سيف    موضع رحلها من ُصل بِها وكأن

َجُف. : أي أع  ف   وبعير َمع ُجو 
ُف: ترك الطعام.  وقال ابن األعرابي: العُُجو 

 وقال ابن دريد: بنو العَُجي ِف: قبيلة من العرب.
: موضع في شق بني تميم مما يلي القبلة، قال تميم بن أُبِّيِ بن مقبل:   وعاِجف 

فَراأجلى في س وتِع َشارَ   ليت ليلى بين أجماد عـاِجـف   أال   ريح  وأس 

َجفَه: أي هزله، مثل َعَجفَه.  وأع 
َجَف القوم: َعِجفَت  مواشيهم.  وأع 

: إذا أقمت عليه وهو مريض، مثل َعَجف ُت نفسي عليه. َجف ُت بنفسي على فالن   واع 
رضي هللا -بن األكوع  أنه كان في مسير له فقال لسلمة -صلى هللا عليه وسلم-والتَّع ِجي ُف: الكل دون الشبع. وفي حديث النبي 

 : أال تنزل فتقول من هناتك، فنزل يرتجز ويقول: -عنه

 تَُمي َرات  وال تَـع ـِجـي ف   وال  يغذهـا مـد وال نَـِصـي ف   لم

  والقارص والصَِّري ف   المحض  غذاها اللبـن الـخـريف لكن

، فنزل -رضي هللا عنه-نزلوا كعب بن مالك فلما سمعته األنصار يذكر التميرات والرغيف علموا أنه يعرض بهم فاست
 يرتجز: 

 تميرات وال تَع ِجـي ف   وال  يَغ ذُها مدٌّ وال نـصـيف   لم

 كطرة الَخـنِـي ف   ومذقَة    َغَذاها َحنظًل نَـقـيف   لكن

    بين الزرب والَكنِي ف   تبيت

، وأوله: ورواية القتبي: "وال تميرات وال رغيف"، واألولى رواية أبي عبيد، وي  روى الرجز لعبد هللا بن خطل 

 يغــذهـــا لم  بيضاُء كالخشيف   آنَِسة  

 والتركيب يدل على الهزال وعلى حبس النفس وصبرها على الشيء أو عنه.

 عجلف

ُف، وقيل غير ذلك، وهللا أعلم.  قيل: إن اسم النملة المذكورة في القرآن: َعي َجلُو 

 عدف

ُف: النوال : العَد  فاً. ابن فارس   القليل، يقال: أصبنا من ماله َعد 
فاً وال عَدافاً: أي شيئاً. فَةً وال َعد  فاً وال َعُدو  فاً: أي أكل، يقال: ما ذقت َعُدو   وقال غيره: َعَدَف يَع ِدُف َعد 

 وقال أبو عمرو: كنت عند يزيد بن مزيد الشيباني فأنشدته بيت قيس بن زهير: 

  بالمهرات واألمهارِ  ق ِذف نَ يَ   ما يذقن عذوفـه وُمَجنَّبات  

فَةً" بالدال المهملة، قال: فقلت له لم أصحف  أنا وال أن ف َت يا أبا عمرو؛ إنما هي "َعُدو  فاً"، قال لي يزيد: َصحَّ ت، ويورى: "َعُذو 
غَاني مؤلف هذا الكتاب:  هكذا روي عن أبي تقول ربيعة هذا الحرف بالذال المعجمة، وسائر العرب بالدال المهملة. قال الصَّ

 عمرو نسبة البيت إلى قيس بن زهير، وإنما هو للربيع بن زياد العبسي.
، هذه لغة مضر. : أي على غير َعلَف  ف   ويقال: باتت الدابة على غير َعُدو 

 : القذى.-بالتحريك-والعََدُف 



فَةُ   : ما بين العسرة إلى الخمسين من الرجال.-بالكسر-والِعد 
فَةً من  المال: أي قطعة منه. وأعطاه ِعد 

 ومر َعد ف  من الليل: أي قطع منه.
ِنفَِة من الثوب.  والعَِدفَةُ: كالصَّ
فَةُ كل شجرة وَعَدفَتُها  ، قال ذلك ابن األعرابي، وانشد -بالتحريك-وِعد  : أصلها الذاهب في األرض، والجمع: ِعَدف  وَعَدف 

 للطرماح يمدح يزيد بن المهلب: 

  عَدِف األصل وجّشامها عن  الـثـأىأشناِق ديات  َحّمال

أراد بالِعَدِف: الجماعات، يقول: إنه يحمل الحماالت والمغارم عن أقاصي األصل فكيف عن معظمه، وخفض الجشام لقرب 
ناِق.  الجوار، والكناية لألش 

َرةُ. فَةُ: الصُّد   وقال ابن عباد: الِعد 
فَِة وهي القطعة من   الشيء، قال: وال أُحقُّه.قال: والعَي َدُف: نحو الِعد 

 وقال العزيزي: ما تَعَدَّف ُت اليوم: أي ما ذقت قليال فضال عن كثير.
 والتركيب يدل على قلة أو يسير من كثير.

 عذف

ُف واحد: وهو ما يتقوته اإلنسان والدابة. ُف والعَذُو   ابن دريد: العَُدو 
ُف والعَذ ُف: األكل، واإلعجام لغة ربيعة.  والعَد 

فاً: أي شيئاً.ويقال فاً وال َعُذو   : ما ذقت َعذ 
. ف   وباتت الدابة على غير َعذُو 

ُف: السكوت.  وقال ابن األعرابي: العُذُو 
 : أي قاتل.-مقلوب ُذَعاف  -وسم ُعذَاف  

 وقال ابن عبّاد: ما زلُت عاِذفاً منذ اليوم: أي لم أذق شيئاً.

 عرجف

ِم  ُجو  ُف: نحو العُر  ُجو   للشديدة الضخمة.ابن عباد: العُر 

 عرصف

صاُف: واحد َعَراِصي ِف الرحل، وهي أربعة أوتاد يجمعن بين رؤوس أحناء القبب في رأس كل حنو  وتدان مشدودان بعقب  الِعر 
ِلفاُت. وقال األصمعي: العََراِصي ُف: الخشبتان اللتان تشدان بين واسط الرحل وآخرته يمينا وشماال.  أو بجلود اإلبل وفيه الظَّ

فُه وعِ  ُصو  ُره وُعر  فُو  َصاُف االكاف وُعص  ً -ر  صاُف -أيضا : قطعة خشبة مشدودة بين الحنوين المقدمين. وقال ابن دريد: الِعر 
. فاُص: خصلة من العَقَِب والِقّدِ  والِعر 

. ف  ُصو   وقال ابن عباد: َعَراِصي ُف سنام البعير: أطراف َسنَاِسِن ظهره، واحدها ُعر 
 م: عظام تتثنى في الخيشوم.وَعَراِصي ُف الخرطو

ُر: الخشبة التي تشد عليها حديدة الفدان. َريِ الفدان يتفرقان، والدُّج  فاِن: عودان قد أدخال في ُدج  ُصو   والعُر 
. فاص  َصاف  وِعر   وقال األزهري: يقال للسوط إذا سوي من العقب: ِعر 

صاُف: العقب المستطيل، واكثر ما يقال ذلك   لعقب الجنبين والمتنين.وقال الليث: الِعر 
َصف ُت الشيء: جذبته فشققته مستطيال.  وَعر 

 عرف

 الَمْعرفَةُ والِعْرفاُن: مصدرا َعَرْفتُه أْعِرفُه.
 وقولهم: ما أْعرُف ألحد يصرعني: أي ما أعترف.
 وَعَرْفُت الفرس أْعِرفُه َعْرفاً: أي جززت ُعْرفَه.

 -رضي هللا عنها-ى: )َعَرَف بعضه( بالتخفيف: أي جازى حفصة وَعَرفَه: أي جازاه. وقرأ الكسائي قوله تعال
ببعض ما فعلت، وهذا كما تقول لمن يسيء أو يحسن: أنا أْعِرُف ألهل اإلحسان وأْعِرُف ألهل اإلساءة؛ أي ال 

 يخفى علي ذلك وال مقابلة بما يكون وفقاً له.
 ه.والعَْرُف: الريح؛ طيبة كانت أو منتنة، يقال: ما أطيب َعْرفَ 



ِف السوء. يضرب للئيم الذي ال ينفك عن قبح فعله؛ شبه بالجلد الذي لم يصلح للدباغ  وفي المثل: ال يعجز مسك السوء عن َعر 
 فنبذ جانباً فأنتن.

ُف نبات ليس بحمض وال ِعَضاه من الثمام.  وقال ابن عبّاد: العَر 
فَةُ: قرحة تخرج في بياض الكف؛ عن ابن السكيت، يقال:  : أي خرجت به تلك -على ما لم يسم فاعله-ُعِرَف الرجل والعَر 

 القرحة.
ُف: ضد المنكر، قال هللا تعالى: )وأمر بالَمع روِف(، وقال النبي  : صنائع الَمع روِف تقي مصارع -صلى هللا عليه وسلم-والَمع ُرو 

 السوء.
ِف في اآلخرة وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في : أهل الَمع روِف في الدنيا هم أهل الَمع رو-صلى هللا عليه وسلم-وقوله 

اآلخرة. أي من بذل َمعروفه في الدنيا أعطاه هللا جزاء معروفه في دار اآلخرة، وقيل: أراد من بذل جاهه ألصحاب الجرائم 
كان عند الناس وجيهاً. وقال  التي ال تبلغ الحدود متشفعاً فيهم شفعة هللا في اآلخرة في أهل التوحيد فكان عند هللا وجيهاً كما

قال: يأتي أصحاب  -رضي هللا عنهما-ثعلب: سألت ابن األعرابي عن معنى هذا الحديث فقال:روى الشعبي أن ابن عباس 
المعروف في الدنيا يوم القيامة فيغفر لهم بمعروفهم فتبقى حسناتهم جامة فيعطونها لمن زادت سيئاتهم فتزيد حسناته فيغفر له 

 جنة.ويدخل ال
: فرس الزبير بن العوام   ، قال يحيى بن عروة بن الزبير: -رضي هللا عنه-وَمع روف 

ِف قد تعلمونـه أب ف  ِسَماُم الكتائب وصاحب  لي آبي الَخس    َمع ًرو 

 أبي الخسف: هو خويلد بن أسد بن عبد العُّزى، وصاحب معروف: هو الزبير رضي هللا عنه.
ف    ة بن هند الغاضري.: فرس سلم-أيضا-وَمع ُرو 

: قبره الترياق المجرب. قال الصغاني مؤلف هذا الكتاب: عرضت -قدس هللا روحه-وأبو محفوظ معروف بن فيرزان الكرخي 
لي حاجة أعيتني وحيرتني سنة وخمس عشرة وستمائة فأتيت قبره وذكرت له حاجتي كما تذكر لألحياء معتقدا أن أولياء هللا ال 

 من دار إلى دار، وانصرفت، فقضيت الحاجة قبل أن أصل إلى مسكني.يموتون ولكن ينقلون 
 ، وال تدخلها األلف والالم.-غير منون-ويوم َعَرفَةَ: التاسع من ذي الحجة، وتقول: هذا يوم َعَرفَةَ 

(، وهي  تُم من َعَرفَات  : الموضع الذي يقف الحاج به يوم َعَرفَةَ، قال هللا تعالى: )فإذا أفَض  اسم في لفظ الجمع فال تجمع. وَعَرفات 
وقال الفّراء: ال واحد لها بصحة، وقول الناس: نزلنا َعَرفَةَ شبيه بُمَولَّد  وليس بعربي محض، وهي معرفة وغن كانت جمعا؛ 
ألن األماكن ال تزول فصارت كالشيء الواحد وخالفت الزيدين، تقول: هؤالء َعَرفات  حسنة، تنصب النعت ألنه نكرة، وهي 

روفَة . وقال األخفش: غنما ُصِرفَت  ألن التاء بمنزلة الياء والواو في مسلمين ومسلمون ألنه تذكيره؛ وصار التنوين بمنزلة َمص  
.  النون، فلما سمي به ترك على حاله كما يترك مسلمون إذا سمي به على حاله، وكذلك القول في أذرعات وعانات وُعَري تِنَات 

: َعرَ  ، وينسب إليها َزن فَُل بن شداد العََرفيُّ من أباع التابعين، وكان يسكنها.والنسبة إلى َعَرفات   فيٌّ
تعارفا بها، وقال آخرون: بل سميت بذلك -عليهما السالم-وكقال ابن فارس: أما َعَرفات  فقال قوم سميت بذلك ألن آدم وحواء 

الحج قال له: أَعَرف َت، وقيل: ألنها مكان مقدس معظم مناسك  -صلوات هللا عليه-لما أعلم إبراهيم  -عليه السالم-ألن جبريل 
َف: أي ُطيَِّب.  كأنه قد ُعّرِ

ُف: الصبور، يقال: أصيب فالن فوجد عاِرفاً، وقول عنترة بن شداد العبسي:   والعاِرُف والعَُرو 

  إذا نفس الجبان تطلع ترسو  عاِرفَةً لذلك حـرة فصبرت

 . وقال النابغة الذبياني: يقول: حسبت نفساً عاِرفَةً أي صابرة

عَاِن عوابس على  كلوم بين دام  وجالـب بهن  عاِرفات  للّطِ

 أي: صابرات.
ً -والعاِرفَةُ  ُف، والجمع: َعَواِرُف.-أيضا  : الَمع ُرو 

 ن ليلة.: من أتى َعّرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صالة أربعي-صلى هللا عليه وسلم-والعَّراُف: الكاهن، ومنه حديث النبي 
ً -والعَّراُف   : الطبيب، قال عروة بن حزام العذري: -أيضا

 إن أبرأتني لطـبـيب فإنك  لعَّراِف اليمامة دوانـي وقلت

 عمي الحميري كذوب ولكن  بي من سقم وال طيِف ِجنَّة   فما

اٌف.  ويقال للقُنَاقِِن: َعر 
افاً.  وقد سموا َعر 

 هري.وقال الليث: أمر َمْعروٌف، وأنكره األز
 وقال ابن عباد: َعَرَف أي استحذى.



 : إذا أكثر الطيب، وَعِرَف: إذا ترك الطيب.-بالكسر-وقال ابن األعرابي: َعِرَف 
ُف  ِف(، قال النابغة الذبياني يعتذر إلى -بالضم-والعُر  فاً: أي معروفاً، قال هللا تعالى: )وأمر بالعُر  : ضد النكر، يقال: أواله ُعر 
 النعمان: 

ُف ضائع فال  الـلـه إال عـدلـه ووفــاءه أبـى ف  وال العُر    النكر َمع رو 

ُف  ً -والعُر  تِرافاً، وهو توكيد.-أيضا فاً: أي اع   : االسم من االعتراف، ومنه قولهم: له ألف  ُعر 
، قال أمرؤ القيس:  َراف  ُف الفرس، والجمع: أع  ُف: ُعر   والعُر 

نـا نمشُّ    نحن قمنا عن شواء  ُمَضهَّبِ  ذاإ  بأعراف  الجياد أُكـفَـّ

 والعُْرُف: موضع، قال الُحَطْيئة: 

فِ  أدار   على األرواح والديم الُوط فِ  أقامت  ُسلَي مى بالدَّوانِـِك فـالـعُـر 

ِف الفرس، ويقال: أرسلت ب ِف الفرس؛ أي يتتابعون كعُر  فاً( يقال: هو مستعار من ُعر  َسالِت ُعر  ِف أي وقوله تعالى: )والُمر  العُر 
 بالَمع روف.

فَةُ  ُف والعُُرُف والعُر  رافُ -والعُر   : الرمل المرتفع، قال الكميت: -والجمع: العَُرُف واألع 

  أنت والطَّلل المحول وما  بالعَُرِف المـنـزل أأبكاك

فَةُ القَنَاِن؛ وألخرى: عُ  فَةُ صارة؛ وألخرى: ُعر  . وساق  يقال له ساُق والعَُرُف: مواضع يقال لواحدة منها: ُعر  فَةَ ساق  ر 
 الفروين، وفيه يقول الكميت أيضاً: 

فَةَ الفروين ناراً  رأيت  الفلُّوجتان ودوني تَُشبُّ   بعُر 

 ويقال: العًَرُف في بالد سعد بن ثعلبة وهم رهط الكميت.
فَةُ: أرض بارزة مستطيلة تنبت.  والعُر 

. فَةُ: الحد، والجمع: ُعَرف   والعُر 
َراِف( سور بين الجنة والنار.ويقال:األ  عراف في قوله تعالى: )ونادى أصحاب األع 

َراُف ضرب  من النخل، وأنشد:   وقال ابن دريد: األع 

َرافا يغرس ً  والنّابجي  فيها الّزاذ واألع  ِدفا َدافـا ُمس   إس 

ب  من النخل. ُف في كالم أهل البحرين: َضر   وقال األصمعي: العُر 
ُف: من الع  الم.والعُر 

ِف  ِف: ربيعة بن وائل ذي طّواف  الحضرمي، من ولده ربيعة بن عيدان بن ربيعة ذي االُعر  له -رضي هللا عنه-وذو العُر 
 صحبة، وقال ابن يونس: َشِهَد فتح مصر.

فاَن األسدي، والُمعَلّى من أتباع التابعين. فاُن: أبو المعلى بن ُعر   وُعر 
نَاِء.-يصمثال ُجُربّاِن القم-والعُُرفّاُن   : دويبة صغيرة تكون في رمال عالج ورمال الدَّه 
 : صاحب الراعي الذي يقول فيه: -بكسرتين والفاء مشددة-وِعِرفّاُن 

  النجوم والنعاس معانقه ُكلُوءَ   ِعِرفّاُن الكرى وكفيتـه كفاني

 مخافقه أريه النجم أين وبتُّ   يريه عرسه وبـنـاتـه فبات

ُن: الرجل إذا اعترف بالشيء ودل عليه، وهذا صفة، وذكر سيبويه أنه ال يَع ِرفُه وصفا، والذي يرويه " وقال ثعلب: الِعِرفّا
" بضمتين جعله منقوال عن اسم عين.  ُعُرفّان 
 وقال ابن دريد: ُعُرفّاُن جبل؛ ويقال دويبة.

 والعَارُف والعَري ُف بمعنى، كالعالم والعليم، قال طريف بن تميم العنبري: 

  إلي َعِري فَُهم  يتوسَّمُ  بعثوا  ودرت عكاظ قبيلة كلماأوَ 

: إنا ال ندري من أذن منكم في ذلك -صلى هللا عليه وسلم-والعَِري ُف: الذي يَع ِرُف أصحابه، والجمع: العَُرفاُء. ومنه حديث النبي 
 يس.ممن لم يأذن فأرجعوا حتى يرفع إلينا ُعَرفاؤكم أمركم. وهو النقيب، وهو دون الرئ

: أي صار َعِري فاً. وإذا أردت أنه عمل ذلك قلت: َعَرَف فالن علينا سنين -مثال َخُطَب َخَطابَةً  -َعَرافَةً  -بالضم-وَعُرَف فالن 
تُُب ِكتابَةً -يَع ُرُف ِعَرافَةً   .-مثال َكتََب يَك 

فَةُ   : الَمع ِرفَةُ.-بالكسر-والِعر 
في إال بآخرة : أي م  ا َعَرفَني إال أخيراً.ويقال: ما َعَرَف ِعر 

ُف   : الصبر، وأنشد: -بالكسر-وقال ابن األعرابي: الِعر 



قَـيّاتِ  قل َف في المصيبات ما  ألبن قيس  أخـي الـرُّ   أحسن الِعر 

 وَعَرَف: أي اعترف.
، قال: -بفتح الراء-والَمع َرفَةُ  ف  َرُف: له ُعر  ِف من الفرس. وشيء أع   : موضع العُر 

ـِلـفُ تح َعن َجِرد   ِرفُ  كمثل  لف حين أح    شيطاِن الَحَماِط أع 

 ويقال للضبع ًعْرفاُء؛ لكثرة شعر رقبتها، قال الشنفرى: 

فاُء جيئلُ  وأرقط  دونكم أهلون سيد عملـس ولي ل  وَعر  لُو    ُزه 

 وقال متمم بن نويرة رضي هللا عنه.

فَاَء ذاة فلـيلة   يا   معإليَّ على ثالث  تخ جاءت  لهَف من َعر 

َف.  ويروى: بل لَه 
فَة  باألمور: أي عارف  بها، والهاء للمبالغة.  ورجل َعُرو 

، قال الراعي:   وامرأة حسنة الَمعَاِرِف: أي الوجه وما يظهر منها، واحدها: َمع َرف 

ِِّمي نَ    لهن حواشي العصب نثني  على َمعَـاِرِفـنـا ُمتَلَث

وفيَن، كأنه يراد: من ذوي الَمعَاِرِف أي ذوي الوجوه. ويقال: حيا هللا الَمعَاِرَف: كما يقال: ويقال: فالن من الَمعَارِف: أي الَمع رُ 
 حيا هللا الوجوه.

فاًن   : مغنية مشهورة.-بالكسر-وِعر 
 : من األعالم.-مصغراً -وُعَري ف  

فُه. َرَف الفرس: طال ُعر   وأع 
 والتَّع ري ُف: اإلعالم.

 والتَّع ِري ُف: ضد التنكير.
َف حفصة و َف بعضه(: أي َعرَّ  بعض ذلك. -رضي هللا عنها-قوله تعالى: )َعرَّ

فَها لهم(: أي َطيَّبها لهم، قال:   وقوله تعالى: )َعرَّ

فَت هُ اللطائم َعُرف تَ    كاتب  َعرَّ

َن فيها منازلهم  َن ويقال: وصفها لهم في الدنيا فإذا دخلوا َعَرفُوا تلك الصفة، ويقال: جعلهم يَع ِرفُو  إذا دخلوها كما كانوا يَع ِرفُو 
 منازلهم في الدنيا.

. َف الناس: إذا شهدوا َعَرفات  ، يقال َعرَّ  والتَّع ِري ُف: الوقوف بِعََرفات 
ُف: الموقف.  والُمعَرَّ

. ف  َرَف: أي صار ذا ُعر  َرو   واع 
َرَف الرجل: أي تهيأ للشر. َرو   واع 

َرَف البحر: أي ارتفعت أمواجه. َرو   واع 
َحة  بن الجالح يصف َعَطَن أبله.وا ُف الضبع، قال أَحي  َرَف النخل: كثف والتف كأنه ُعر  َرو   ع 

ِرف   يَفُ  بحافتيه  أسبل جبـاره ُمع َرو  عُ والِغر    الشُّو 

 واْعَرْوِرَف الدم: أي صار له زبد مثل العُْرِف، قال أبو كبير الهذلي: 

تَنَّة   ِرفِ  تنفي  سنن الـفّـلُـّوِ ُمـِرشَّة   ُمس    التراب بقاحز  ُمع َرو 

َراِف. َرَف أي ارتفع على األع  َرو  فِه. وقال ابن عبّاد: أع  َرَف الرجل الفرس: إذا عال على ُعر  َرو   واع 
تِراُف بالذنب: اإلقرار به.  واالع 

تََرف ُت القوم: إذا سألتهم عن خبر ِلتَع ِرفَه، قال بشر بن أبي خازم في آخر حياته فقيل   له َوّصِ فقال: واع 

  الركب تَع تَِرُف الركابا خالل  عميرة عـن أبـيهـم أسائلهُ 

ي مَ  ولم  أن أؤوب لها بنـهـب   تَُرّجِ  صـابـا تعلم بأن السَّه 

تََرَف، قال أبو ذؤيب الهذلي يصف سحابا:  تََرَف موضع َعَرَف كما وضعوا َعَرَف موضع اع   وربما وضعوا اع 

ـتَـِرف  النُّعَامى فلـم  مرته   النُّعَامى من الشأم ريحا خالف  يَع 

 أي لم يَع ِرف  غير الجنوب ألنها أبَلُّ الرياح وأرطبها.
تََرَف فالن: إذا ذل وانقاد؛ وانشد الفّراء في نوادره:   وقال ابن األعرابي: اع 



 يَع تَـِرف   والمطي وتجزعين  ترغبين وال ترغو الخلف مالكِ 

" أي ُمع تَِرف  بالعمل، وقيل: يصبر، وقال ُمع تَِرف  ويَع تَِرُف ألن المطي وفي كتاب يافع ويَفَعَة   َجِري َن والمطي ُمع تَِرف  : "وتَض 
 مذكر.

ف ُت ما عند فالن: أي تَطلبت حتى َعَرف ُت.  وتَعَرَّ
ف  إلى : يا غالم احفظ هللا يحفظك، احفظ هللا-رضي هللا عنهما-البن عباس  -صلى هللا عليه وسلم-وقول النبي   تجده أمامك، تَعَرَّ

هللا في الرخاء يَع ِرف َك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الخالئق لو 
وا على اجتمعوا على أن يعطوك شيئاً لم يرد هللا أن يعطيكه لم يقدروا عليه أو يصرفوا عنك شيئاً أراد هللا أن يصيبك به لم يقدر

ذلك، فإذا سألت فأسال هللا، وإذا استعنت فاستعن باهلل، واعلم أن النصر معه الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. 
 أي أطعه واحفظه يجازك.

تَع ِرف  إليه حتى يَع ِرفََك.  وتقول: ائِت فالناً فاس 
 ى: )وجعلناكم ُشعُوباً وقبائل ِلتَعَاَرفُوا(.وقد تَعَاَرَف القوم: أي َعَرَف بعضهم بعضاً، ومنه قوله تعال

 والتركيب يدل على تتابع الشيء متصال بعضه ببعض وعلى السكون والطمأنينة.

 عزف

فاً: أي زهدت فيه وانصرفت عنه. وقال ابن دريد: إذا ملته أو صدت عنه، قال  َعَزفَت  نفسي عن الشيء تَع ُزُف وتَع ِزُف ُعُزو 
 الفرزدق: 

  من حدراء ما كنت تَع ِرفُ  وأنكرت  أعشاش  وما كدت تَـع ـِزفُ ب َعَزف تَ 

: موضع. وقال آخر:  َشاش  ؛ يقول: َعَزف َت بكبرك عمن كنت تحب، وقال غيره: أع  " أي بكبر  َشاش   وقال أبو ليلى: قوله "بأع 

 بوجه آخر الدهر تـقـبـلُ  إليه  َعَزفَت  نفسي عن الشيء لم تكد إذا

 األمر: إذا أباه، وانشد الليث:  ورجل َعُزْوٌف عن

ف  عن الهوى ألم   صاحبي في غير شيء  تَغَضَّبا إذا  تعلمي أني َعُزو 

ُف والعَِزي ُف: صوت الجن، وهو جرس يسمع في المفاوز بالليل.  والعَز 
: يسمع فيه َعِزي ُف الرعد، قال جندل بن المثنى الطَُّهويُّ يدعو على رجل:   وسحاب َعّزاف 

  كرفىء وذي ِعفَاء  منهمر ذي  ه َصيِِّب َعـّزاف  جـورتسق ال

."  ويروى: "ُجَور 
والعَّزاُف: رمل لبني سعد، وقيل: حبل من حبال الدهناء، وسمي َعّزافاً ألنهم يسمعون به َعِزي َف الجن، وهو يسرة طريق الكوفة 

 من زرود.
 وقال السكري في تفسير قول جرير: 

  من عهد موسى في القراطيس كالوحي  اِف مـنـزلةالُمَخي صر فـالـعَـزّ  بين

 العَّزاُف: من المدينة على أثنى عشر ميالً من المدينة.
ف؛ ثم المدينة، قال:  مانة الدراج إليه؛ ومنه إلى بطن نخل، ثم الطَّر   ويقال : أبرق العَّزاِف ماء لبني أسد يُجاُء من َحو 

  بها الذيول َسَوافِ  تجر أضحت  الديار بأبـرِق الـعَـّزافِ  لمن

 وقال: 

  المتالي خلف ظهر المشايع حنين  أبرَق العَّزاِف يرعد متنـه طوى

ُف الرياح: أصواتها.  وَعز 
وقال ابن دريد: الَمعَاِزُف: المالهي، قال: وقال قوم من أهل اللغة: هي أسم يجمع العود والطنبور وما أشبههما. وقال آخرون: 

ف  وللجميع َمعَاِزُف؛ رواية عن العرب، قال: ويقال بل هي الَمعازُف التي ا ستخرجها أهل اليمن. وقال الليث: يقولون للواحد َعز 
َهِر: صوت  لضرب من المالهي له أوتار كثيرة: ِمع َزف  وِمع َزفَة . ويروى في حديث أم زرع بدل قولها: إذا سمعن صوت الِمز 

 ز ر ن ب. الَمعَاِزِف. وقد كتب الحديث بتمامه في تركيب
فاً.  وقال غيره: العاِزُف: الالعب بها والمغني، وقد َعَزَف َعز 

 وقال ابن األعرابي: َعَزَف الرجل يَع ِزُف: إذا أقام في األكل والشرب.
: موضع، سمي عازفاً ألنه تعزف فيه الجن، قال ذو الرمة:   وعاِزف 

  ل عاِزفِ واضح األعطاف من رم على  مـبـهـاج  كـأن إزارهـا وعـينـاءَ 



 : الحمام الطورانية، قال الشماخ: -بالضم-والعَْزَف 

ُف العََزاِهي لُ  تدعو  استغاث بأحوى فوقه حبـك حتى   هديال به العُز 

"، ويروى: "به الورق المثاكيل"، والعََزاِهي ُل: ذكور الحمام. ن   ويروى: "بَجو 
 وت.وقال ابن عبّاد: َعَزَف البعير: إذا نزت حنجرته عند الم

َزَف: سمع َعِزي َف الرمال.  وقال ابن األعرابي: أع 
 والتركيب يدل على االنصراف عن الشيء وعلى صوت من األصوات.

 عسف

ُف أصله خبطك الطريق على غير هداية، قال ذو الرمة:  ُف: األخذ على غير الطريق. وقال ابن دريد: العَس   العَس 

ِسُف النازح المجهول َمع ِسفُهُ  قد   ظل أخضر يدعو هامه البوم في  أع 

َضَف". ثم كثر حتى قيل َعَسَف فالن فالناً: إذا َظلََمهُ، وَعَسَف السلطان. وروى معقل بن يسار   رضي هللا -ويورى: "في ظل أغ 
ف  وآخر غال  في ا -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  -عنه لدين أنه قال: رجالن من أمتي ال تبلغهما شفاعتي: إمام ظالم َعُسو 

 مارق منه.
، وناقة عاسف  فاً فهو عاِسف  . وقال األصمعي: قلت -بال هاء-وَعَسَف البعير يَع ِسُف َعس  : إذا أشرفت على الموت، وبها ُعَساف 

لرجل من أهل البادية: ما العَُسلُف؟ قال: حين ترجف حنجرته بالنفس عند الموت. وقال غيره: إذا كان ُمِغّدا، قال عامر بن 
 في قرزل يوم الرقم:  الطُّفيل

 ويَع ِسـفُ  يكبو لليدين بتضرع  أخو الصعلوك أمس تركته ونعم

ُف   : القدح الضخم.-أيضا-والعَس 
تَِساُس بالليل يبغي َطِلبَةً، قال:  ُف: االع   والعَس 

فَهُ تَعَسَّفا إذا   أراد َعس 

يفاً وال أنه نه -صلى هللا عليه وسلم-والعَِسي ُف: األجير. وفي حديث النبي   ى عن قتل العَُسفاء والوصفاء، ويروى: ال تقتلوا َعس 
أنه قلم إليه رجل فقال: يا رسول هللا نشدتك باهلل أال قضيت بينا بكتاب هللا، فقام  -صلى هللا عليه وسلم-أِسي فاً. وفي حديث النبي 

ل: إن أبني كان َعِسي فاً على هذا فزنى بامرأته فقال: صدق أقض  بينا بكتاب هللا وأذن لي، قال: قل: قا -وكان أفقه منه-خصمه 
فافتديت منه بمائة شاة وخادم، ثم سألت رجاال من أهل العلم فأخبروني إن على ابني جلد مائة  وتغريب عام وعلى امرأةِ هذا 

لد مائة وتغريب عام، الرجم، فقال: والذي نفسي بيده ألقضين بينكما بكتاب هللا: المائة الشاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك ج
 وعلى امرأة هذا الرجم، واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فاعترفت فرجمها.

 -صلى هللا عليه وسلم-قال: كنا في غزاة مع رسول هللا  -وهو حنظلة بن الربيع األسيدي رضي هللا عنه-وعن حنظلة الكاتب 
تقاتل، الحق خالدا فقل: ال تقتلن ذرية وال َعِسي فاً. أوقعت الذرية على النساء، كقولهم فرأى امرأة مقتولة فقال: هاه ما كانت هذه 

 للمطر سماء.
 وأنشد الليث وابن فارس في المقاييس ألبي دواد جارية بن الحجاج اإليادي: 

 مبيت له دون منزل من ما  المربوع شل ِجماال كالعَِسي فِ 

  وكالهما روى " الَمْربوع"، والرواية:

ً  كالعَِسي فِ   دون منهل من مـبـات ماله  المرعوب شل ِقالصا

 يصف ناقته، وقبله: 

  وال المنتصى من الخبرات م  توقّى الدََّهاَس من حدم اليو ال

 الَمبَاُت: على لغة من يقول: بات يبات.
 وقيل: العَِسي ُف العبد المستهان به، قال: 

 عـبـدِ  َعِسي فاً عبـد أعادتني  النفس في الشََّهواِت حتى أطعت

 وَعسف تُه: إذا استخدمته.
والعَِسي ُف ال يخلو من أن يكون فعيال بمعنى فاعل، كعليم، أو بمعنى مفعول، كأسير. فهو على األول من قولهم، هو يَع ِسُف 

َسُف عليك: أي كم أعمل لَك. وعلى الثاني من العَس   ِف، ألن مواله يَع ِسفُه على ضيعتهم: أي يرعاها ويكفيهم أمرها، يقال كم أع 
 ما يريد. وجمعه على فُعاَلَء في الوجهين، نحو قولهم: علماء وإسراء.

فَاُن: موضع على مرحلتين من مكة   قال عنترة بن شداد:  -على ساكنيها السالم-لمن قصد المدينة  -حرسها هللا تعالى-وُعس 



فَاَن سا ظبي  حين صـدت مـا تُـكـلـمـنـا كأنها فُ بِعُس  ُرو  ِف َمط    جي الطَّر 

ُف وهو نفس الموت. َسَف الرجل: إذا أخذ بعيره العَس   وقال ابن األعرابي: أع 
ِف وهو القدح الكبير. َسَف: إذا لزم الشرب في العَس   وأع 

َسَف : إذا أخذ غالمه بعمل شديد.  وأع 
َسَف: إذا سار بالليل خبط عشواء.  وأع 

 ه.وَعسََّف بعيره تَع ِسي فاً: أتعب
 وان عََسَف: أي انعطَف، قال أبو وجزة السعدي: 

ِلي َف ُمن عَِسف   واستيقنت   أن الصَّ

ِلي ُف: عرض العنق.  الصَّ
تََسف تُه: استخدمته، مثل َعَسف تُه.  واع 

تََسَف عن الطريق وتَعَسََّف: أي عدل؛ مثل َعَسَف، قال العرجي، وأنشد سيبويه البن أبي ربيعة، وهو للعرجي:   واع 

ف َن رمال كنعاج  إذ أقبلت وزهر  تهادى قلت   المال تَعَسَّ

 َعَطَف على الضمير في أقبلت من غير أن يوكده، ويروى: "كنعاج المها".
 وتَعَسََّف فالن فالناً: إذا ركبه بالظُّلم ولم ينصفه.

 رة وقلة البصيرة.وقال ابن فارس، العين والسين والفاء كليمات تتقارب ليست تدل على خير، إنما هي كالحي

 عسقف

قَفَةُ عي أن يري قََف فالن: أي جمدت عينه فلم يبِك. وقال ابن عباد: العَس  قَفَةُ: نقيض البكاء، يقال: بكى فالن وَعس  د الليث: العَس 
 البكاء فال يقدر عليه.

قََف فالن في الخير: إذا هم به ولم يفعل.  وقال العزيزي: َعس 

 عشف

فُ   : الشجرة اليابسة.ابن األعرابي: العُُشو 
قال: والُمع ِشُف: الذي عرض عليه ما لم يكن يأكل فلم يأكله. وقال ابن ُشميل: إذا جيء بالبعير أول ما يجاء به ال يأكل القت وال 

.  النوى يقال: إنه لَُمع ِشف 
ِشُف هذا الطعام: أي  َشف ُت عنه: أي مرضت عنه ولم يهنأني. وأني ألع   أقذره وأكرهه.ويقال: أكلت طعاما فأع 

 ووهللا ما يُع َشُف لي المر القبيح: أي ما يعرف لي.
 ويقال: ركبت أمرا ما كان يُع َشُف لك: أي يعرف لك.

 عصف

ف  مأكول( أي كزرع قد أكل حبه وبقي تبنه. وقال   ُف: بقل الزرع. وعن الحسن البصري في قوله تعالى: )َكعَص  الفّراء: العَص 
ف  غيره: يحتمل معنيين: أحده ما انه جعل أصحاب الفيل كورق أخذ ما كان فيه وبقي هو ال حب فيه، ويجوز أنه جعلهم كعَص 

 قد أكلته البهائم.
 وَعَصف ُت الزرع: أي جززته قبل أن يدرك.
 والعَُصافَةُ: ما سقط من السنبل من التبن.

 والعَِصي فَةُ: الروق المجتمع الذي فيه السنبل، قال علقمة بن عبدة: 

ُرها  ذانب قد زالت َعِصي فَتُهام تسقي   من أتي الماء مطموم َحُدو 

، قال هللا تعالى: )فالعاِصفاِت  ف  فاً: أي اشتدت، فهي عاِصف  وعاِصفة  وَعُصو  فاً وُعُصو  وَعَصفَِت الريح تَع ِصُف َعص 
( أي تَع ِصُف فيه الريح، وهو فاعل بمعنى مفعول فا(. وقوله تعالى: )في يوم  عاِصف  فيه، مثل قولهم: ليل نائم، وهم  َعص 

َف وإن كان للريح فإن  َف للرياح؛ فجعله تابعاً لليوم على جهتين: أحدهما أن العُُصو  ناصب. وقيل في معنى اآلية: إن العُُصو 
؛ كما يقال يوم حار ويوم بارد والحر والبرد فيهما، والو جه اليوم يوصف به ألن الريح تكون فيه فجاز أن يقال يوم عاصف 

 اآلخر أن يقال: أراد في يوم عاصف الريح ألنها ذكرت في أول الكلمة؛ كما قال: 

ِلُم الشمس كاِسفُ  إذا   جاء يوم ُمظ 



 يريد: كاسف الشمس فحذف الشمس ألنه قدم ذكرها.
ُف   : الكسب، قال العجاج: -أيضا-والعَص 

ِطرافِ  من ف  وال اص    غير ال َعص 

 ه، وَعَصفَهم في معنى لهم أيضا.وقال ابن عبّاد: َعَصَف لعيال
ف  وهي التي تَع ِصُف براكبها فتمضي به. : سريعة، وكذلك ناقة عُصو  ف   ونعامة َعُصو 

 والحرب تَع ِصُف بالقوم: أي تذهب بهم وتهلكهم.
ُف: الكدر.  وقال ابن األعرابي: العُُصو 

: يقال للخمر إذا فاحت: إن لها ف: الخمور. وقال ابن فارس  فَةً. والعُُصو   لَعَص 
. قال: وكل مائل عاِصُف، قال كثير:   وقال المفضل: إذا رمى الرجل غرضا فصاف نبله قيل له: إن سهمك لَعَاِصف 

َددِ  الدوداةِ مر بمنحرفِ   بليل وهي شدفاُء عاِصف   ومرت  الَخفَـي 

فَاُن: التَّبّاُن.  قال: والعَص 
ُف: السرعة في كل شيء.  وقال الليث: العَص 

فُه، قال احيحة بن الجالح: وأع صَ   َف الزرع: خرج َعص 

  جنابي َعَطن  ُمع ِصفُ  زان  جمادى منعت قطرهـا إذا

َصفَت الريح فهي ُمع ِصف  وُمع ِصفَة .  وفي لغة بني أسد: أع 
َصَف. َصَف الفرس: إذا مر مرا سريعاً؛ مثل أح   وأع 

َصفَِت الحرب بالقوم: أي هبت بهم وأهلكتهم، وهذه أصح  من َعَصفَت  بهم، قال األعشى:  وأع 

َمة   وفيلق   بالدراع والحاسر تُع ِصفُ   شهبـاَء َمـل ـو 

َصَف الرجل: أي هلك.  وحكى أبو عبيدة: أع 
َصاُف اإلبل: استدارتها حول البئر حرصاً على الماء وهي تطحى التراب حوله وتثيره.  وقال نضر؛ إع 

تََصَف: أي اكتسب.  واع 
 فَّة  وسرعة.والتركيب يدل على خِ 

 عطف

فاً: أي ملت. ومنه حديث العباس بن عبد المطلب  ِطُف َعط   -صلى هللا عليه وسلم-قال: شهدت النبي -رضي هللا عنه-َعَطف ُت أع 
فَةُ البقر على  ُحنينا، فلما أنهزم المسلمون قال: ناد يا أصحاب السَُّمَرِة، فناديت، فوهللا لكأن عكفتهم حين سمعوا صوتي َعط 

 الدها.أو
فَةُ: خرزة تؤخذ بها النساء الرجال.  والعَط 

 وَعَطف ُت الوسادة: ثنيتها.
فَق ُت، يقال: ما تثنيني عليك عاطفة من رحم وال قرابة.  وَعَطف ُت عليه: أي أش 

 وَعَطَف عليه: أي حمل وكر. ويتوجه قول أبي وجزة السعدي: 

نَ  بِغُونَ   تحين ما من عاِطف   العاِطفُو   أنعموا  إذا مايداً  والُمس 

 على العاِطفَِة؛ وعلى الحملة.
: تَع ِطُف جيدها إذا ربضت.  وظبية عاِطف 

 والِمع َطُف: الرداء، قال تميم بن أُبَيَّ بن مقبل: -بالكسر-والِعَطاُف 

  القداح وتأريب  على الخطر ضرب  العََرانِي ِن ينسيهم َمعَـاِطـفَـهـم شم

 ال األصمعي: لم أسمع للمعَاِطِف بواحد.ويروى: "ُشمٌّ َمَخاِميُص". وق
 ومنه سمي السيف ِعَطافاً، قال: 

ِزُرهُ  ال  الجبـل ثالثين وابنة أُمُّ   مال إال الِعَطاُف تؤ 

 وقال آخر: 

َرع   وال   َطَرف  منه حديد ولي َطَرف   لكم  مال لي إال ِعَطاف  وِمـد 

 ُف الحديد الذي أضربكم به ولي الطََّرُف الذي هو بيدي.يقول: مالي إال السيف والدرع، ولكم من السيف الطَّرَ 
 وقال ابن عباد: ِعَطاف من أسماء الكالب.



ِف والرحمة.  ُف: الكثير العَط   والعَُطو 
ُف: التي تُع َطُف على البَّوِ فترأمه.  والناقة العَُطو 

ُف: مصيدة سميت بذلك النعطاف خشبتها. ُف والعاُطو   والعَُطو 
ُف و  العَّطاُف: في صفة قداح الميسر، وهو الذي يَع ِطُف على القداح فيخرج فائزاً، قال صخر الغي الهذلي: والعَُطو 

تُ  َخض  ً  ِخيَاضَ   ُصف نَِي في جمهِ  فََخض  فا   المدابر قدحاً َعُطو 

ُف: القدح الذي ال غرم له فيه وال غنم؛ وهو أحد األغفال الثالثة من قداح المي فاً ألنه يكر في وقال القتبي: العَُطو  سر، سمي َعُطو 
ُف: الذي يرد مرة بعد مرة أو  فاً" واحد في معنى جميع. وقال السكري: العَُطو  حاً َعُطو  كل ربابة يُضرب بها، قال: وقوله: "قُد 

 الذي كرر مرة بعد مرة.
 والعَّطاُف في قول الشاعر: 

  ُمَضهَّبِ ابنا عيان  في الشواء ال غدا  َعـّطـاف  إذا راح ربـه وأصفر

 قدح يَع ِطُف عن مآخذ الِقَداح وينفرد.
ً -وَعّطاف    من األعالم.-أيضا

 .-رضي هللا عنه-والعَّطاُف: فرس عمرو بن معدي كرب 
فاً إذا أرتفق بها، قال لبيد   : -رضي هللا عنه-والرجل يَع ِطُف الوسادة: أي يثنيها َعط 

د     صدق المبتذلالنمرق  عاِطفِ   من ُصبَابات الـكـرى وَمُجو 

ُف.  وقال أبو عمرو: من غريب شجر البر: العَط 
 وقال ابن ُشميل: العََطفَةُ: هي التي تتعلق الَحبَلَةُ بها من الشجر، وأنشد: 

فَة  بفروع ضال تلبي  ُحبُّها بدمي ولحمـي تلبس   َعط 

فَةُ  قال: إنما هي َعَطفَة  فخففها ليستقيم له الشعر. وفي كتاب النبات للدينوري: فَةً ِلتَعَطُِّفها على -بالكسر-الِعط  ، وقال: سميت ِعط 
يها.  الشجر وتَلَّوِ

 وفي الحلبة العاِطُف، وهو السادس.
، ويروى: -: وفي أشفاره َعَطف  -رضي هللا عنها-: طول األشفار، ومنه حديث أم معبد -بالتحريك-والعََطُف  ويروى: َغَطف 
 تركيب ع ز ب.، وقد ذكر الحديث بتمامه في -وَطف  

 من األعالم. -مصغرا-وُعَطي ف  
يَِة؛ وهي التي تتخذ لألهداف فَتُع َطُف سيتها علي فَةُ الّسِ فَةُ: هي هذه العربية. وقال ابن دريد: قوس  َمع ُطو  فاً والقوي الَمع ُطو  ها َعط 

 شديدا. يعني القوس بالعربية.
فا الرجل  فا كل شيء: جانباه.: جانباه من لدن رأسه إلى ور-بالكسر-وِعط   كيه، وكذلك ِعط 

ِفه: أي قارعته. ِف الطريق وَعط   وقال ابن األعرابي: يقال: تنح عن ِعط 
ُف القوس: سيتها.  وقال ابن عباد: ِعط 

فَي ِه: إذا كان معجبا بنفسه.  وقال ابن دريد: فالن ينظر في ِعط 
فَي ِه: إذا تثنى يمنة ويسرة. َج الفرس في ِعط   وتَعَوَّ

ِفه: إذا كان رخي البال.وجاء   فالن ثاني ِعط 
ِفه( أي الوياً عنقه؛ أي يتكبر ويعرض عن  فَه: إذا أعرض عنك. وقوله تعالى: )ثاني ِعط  وقال غيره: يقال ثنى عني فالن ِعط 

 اإلسالم.
ُف: اإلبط أيضاً.  والِعط 

َواعُ : وهي التي ال كبر لها وهي اللينة الِمط   .وقال أبو زيد: امرأة َعِطي ف 
ف تُه ثوبي تَع ِطي فاً: أي جعلته له ِعَطافاً.  وَعطَّ

 وقسي ُمعَطَّفَة .
فَة ، وربما َعَطفُوا عدة ذود على فصيل واحد واحتلبوا ألبانهن على ذلك ليدررن.  ولقاح ُمعَطَّ

ف ُت العيدان: شدد للكثرة.  وَعطَّ
 وان عََطَف الشيء: انثنى.
 وُمن عََطُف الوادي: منحاه.

.وتَعَاَطفُ   وا: َعَطَف بعضهم على بعض 
 وتَعَطََّف عليه: أي أشفق.

ف ُت بالِعَطاِف: أي ارتديت، وفي دعاء النبي  : سبحان من تَعَطََّف العز وقال به. والمراد وصف هللا -صلى اله عليه وسلم-وتَعَطَّ
 تعالى بالعز.



 يره: هو بمنزلة يتهادى؛ وهو من التبختر.وقال الليث: يقال لإلنسان: يَتَعَاَطُف في مشيته: إذا حرك رأسه. وقال غ
تََطف ُت بالِعَطاِف: مثل تَعَطَّف ُت به، قال إبراهيم بن علي بن محمد بن سلمة بن عامر بن هرمة:   وقال ابن عبّاد: اع 

  بين الولدان ُمع تَِطفَه   تلعب  قـلـبـه ُجـَوي ِريَةً  ُعلِّقَها

 ويروى: ُمن عَِطفَه .
تَع َطفَه: سأل  ه أن يَع ِطَف عليه.واس 

 والتركيب يدل على انثناء وعياج.

 عفف

، قال ذو اإلصبع العدواني:  : أي َكفَّ ، فهو َعفٌّ وَعِفي ف   َعفَّ عن الحرام َعفّاً وَعفَافاً وِعفَّةً، وهو يَِعفُّ

ً   يؤوس إذا ما خفت من بلد َعفٌّ  نا   فلست بوقاف على الهون ُهو 

.والجمع: أِعفّاُء. وامرأة َعفَّ  فَة  من نسوة َعفَائَف وَعِفي فات   ة  وَعِفي 

بَة .-رضي هللا عنه-الكندي  -مثال نَُمي ر  -وعطية بن عازب بن ُعفَي ف   : له ُصح 
 ، له صحبة أيضاً.-رضي اله عنه-: هو ُعفَيُِّف بن معدي كرب -بتشديد الياء-وُعفَيِّف  

، كذا قاله ابن ماكولي، وفي جمهرة النسب: أخوه وُعفَي ُف بن بجيد بن رؤاس  وهو الحارث بن كالب، له  أخ يقال له ُعفَيِّف 
 .-بفتح العين-َعِفي ف  

 قي.وقال ابن دريد: َعفَّ اللبن يَِعفُّ َعفّاً: إذا اجتمع في الضرع، واالسم منه العُفَافَةُ. وقال ابن عباد: َعفَّ اللبن في الضرع: ب
تُكَّ أكثره، قال األعشى يصف ظبية وغزالها: -فيهما بالضم-وقال غيره: العُفَّةُ والعُفَافَةُ   : بقية اللبن في الضرع بعدما ام 

هُ   تعادى عنه النهار وما تع ما  فُـَواقُ  إال ُعفَافَة  أو ُجو 

ه، ومعناه: لم تبرح الظبية عن و لدها هذه رواية أبي عمرو، وروى األصمعي: "ما تَجافى"، ويروى: "وال تَع ُجوه" أي ال تَغ ُذو 
ِف.  نهارها، ونصب النهار على الظَّر 

 : لغة في إفّان ذلك أي حينه وأوانه، وقال ابن فارس: إنه من باب اإلبدال.-بكسر العين-وقولهم: جاء فالن على فالن ذلك
 وقال أبو عمرو: الِعفَاُف: الدواء.

 : العجوز.-بالضم-وقال ابن الفرج: العُفَّةُ 
ً -والعُفَّةُ   ء بيضاء صغيرة إذا ُطبَخت فهي كاألرز في طعمها.: سمكة جردا-أيضا

 وَعفّاُن: من األعالم، والكالم في صرفه كالكالم في َحّسان.
 وقال أبو عمرو: العَف عَُف: ثمر الطلح، وقال ابن دريد: العَف عَُف: ضرب من ثمر الِعَضاِه.

 وأَعفَِّت الّشاةُ: من العُفَافَِة.
 وأَعفَّه هللا: من الِعفَِّة.

ِفي فاً: سقيته العُفَافَةَ. وتَعَفََّف الرجل: شرب العُفَافَةَ. وقالت امرأة ألبنتها: تجملي وتَعَفَّفي؛ أي ادهني وعَ  بالجميل واشربي فَّف تُه تَع 
 العُفَافَةَ.

 وتَعَفََّف: أي تكلف العفَّةَ، قال جرير: 

  السن يستغني وال يَتَعَفَّفُ  مع  ما للفـرزدق ال يرى وقائلة

 ن أبيات العروض: وم

  يقض يأتيكا فما  وال تَب تَئس   تَعَفَّف  

 وتَعَافَّ يا هذا ناقتك: أي احلبها بعد الحلبة األولى.
يِفَةً له. تَص  : أخذته بلسانها فوق التراب ُمس  تَعَفَّت  تَفَِّت اإلبل اليبيس واس   واع 

: أي تتداوى.  وقال أبو عمرو: يقال بأي شيء تَتَعافَّ
تَعَفَّ  ، ومنه حديث النبي واس  تَع ِفف  عن السؤال ما استطعت.-صلى هللا عليه وسلم- عن المسألة: أي َعفَّ  : اس 

 وقال ابن عباد: َعف عََف: إذا أكل العَف عََف.
 والتركيب يدل على الكف عن القبيح؛ وعلى قلة في شيء.

 عقف



ِقفُهُ َعق فاً: أي َعطَ  ُف، يقال: َعقَف تُه أع   ف تُه.العَق ُف: العَط 
 وقال ابن فارس: يقال إن العَق َف الثعلب، وأنشد لألرقط: 

لُبُ  من  َعق ف  تولى يهرب كأنه لُب  يتبعهن أك    أك 

 وليس الرجز ألحد الحميدين.
قَُف، قال يزيد بن معاوية:   وقال الليث: يقال للفقير المحتاج: أع 

قَُف المزجي مطيته يا   نََشبا نعمة يبتغي عندي وال ال  أيها األع 

. قَُف: أي جاف   وأعرابي أع 
قَُف، قال العبدي:   وقال ابن دريد: كل أعوج أع 

قَفا وفي  أخذت في يميني ذا القفـا إذا   شمالي ذا نَِصاب  أع 

   ِمن قَـفـا للداِرِعي نَ  وجدتني

 قال: قوله "ذا القَفا" يعني سيفاً شبه الصغدي، وقوله "ذا نَِصاب " يعني منجالً.
قَُف.واأل قَُف: المنحني، وكلب أع   ع 

ِرفُهُ في البقول: الفَق عَاُء؛ وال أعرف العَق فَاَء. وقال الدينوري:  قال: والعَق فَاُء: من النبات. قال األزهري: الذي أع 
أنها أخبرني بعض أعراب اليمامة قال: العُقَي فاُء: نبت ورقها مثل ورق السَّذَاِب ولها زهرة حمراء وثمرة َعق فَاُء ك

 ِشصٌّ فيها َحبٌّ وهي تقتل الشاء وال تضر باإلبل.
 وقال غيره: العَق فَاُء حديدة قد لوي َطَرفُها وفيها انحناء.

نَة  يمد بها الشيء كالمحجن.-بالتشديد-والعُقّافَةُ   : خشبة في رأسها ُحج 
فَةُ : داء  يأخذ الشاء في قوائمها حتى تعوج، ويقال: شاة  عا-بالخفيف-والعُقَاُف  قُو  فَة ، ويقال: َمع  قُو  ، ويقال: َمع  قِف 

 الرجل. وربما اعترى ذلك كل الدواب.
 وقال الليث: ُعق فَاُن: حي من ُخزاعة.

: جد السود، وُعق فَاُن: جد الحمر. وقال إبراهيم الحربي  وقال أبو ضمضم النسابة البكري: للنمل جدان: فارز وُعق فَاُن، فَفَارز 
 ل ثالثة أصناف: الذر والفارز والعُقَي فاُن، فالعُقَي فاُن: الطويل القوائم يكون في المقابر والخرابات، وأنشد: : النم-رحمه هللا-

نِ  ن  الذر فارز وُعقَي فا ُسلَّطَ  الُهُم َشُطـو   فأج 

 قال: والذر: الذي يكون في البيوت يؤذي الناس، والفارز: المدور األسود يكون في التمر.
 وضع بالحجاز.وُعق فَاُن: م

بُهُ عند الحلب. ُف: وهو الذي يخالف ُشخ   وقال أبو حاتم: ومن ضروع البقر العَقُو 
 وان عَقََف: انعََطَف.
َج.  وتَعَقََّف: تَعَوَّ

ِف شيء وحنيه.  والتركيب يدل على َعط 

 عكف

فاً(،  فاً، ومنه قوله تعالى: )والَهدَي َمع ُكو   يقال: ما َعَكفََك عن هذا.َعَكفَه: أي حبسه ووقفه يَع كفُه َعك 
َن على أصنام لهم( بكس فاً: أي أقبل عليه مواظباً، وقرأ الكوفيون غير عاصم: )يَع ِكفُو  ر وَعَكَف على الشيء يَع ُكُف ويَع ِكُف عُكو 

لى: )سواء العاِكُف الكاف، "و" الباقون بضمها. وقوله تعالى: )لن نبرح عليه عاِكِفي َن( أي لن نزال عليه مقيمين. وكذلك قوله تعا
، قال أبو ذؤيب الهذلي يصف األثافي :  ف   فيه والباِد(. وقوم ُعُكو 

ف  كنوح الكريم فهن  الَهِويُّ  َشفَّ أكبادهن قد  ُعُكو 

" أي غير.  ويروى: "قد الح أكباَدُهنَّ

 ويقال: فالن عاِكف  على فرج حرام.
 وَعَكفُوا حول الشيء: استداروا، قال العجاج: 

ُكـف ـَن بـه إذا حـجـايَ  فهن   األرطى وِحق ف  أعوجا بربض  ع 

   الفَن َزجـا النَّبِي ِط يلعبون َعك فَ 

 وَعَكفَِت الطير على القتيل: كذلك، قال عمرو بن كلثوم: 



نـا أِعيَّنَها مقلدةً   الطير عاِكفَةً عليه تركنا  ُصفُو 

ح  ا عليه".ويروى: "عاطفَةً"، وروى أبو عبيدة: "تركنا خيله نَو 
 ويقال: َعَكَف الجوهر في النظم: إذا استدار فيه.

: يا َعّكاُف ألك شاَعة ؟. -صلى هللا عليه وسلم-: له صحبة، وهو الذي قال له النبي -رضي هللا عنه-وَعّكاُف بن وداعة الهاللي 
 الّشاَعةُ: الزوجة.

 : الَجع ُد من الشعر.-مثال َكتِف  -وقال ابن عباد: العَِكُف 
 : اسم.-مصغراً -ابن دريد: ُعَكي ف   وقال

تََكَف، قال هللا تعالى: )وال تُبَاِشُروُهنَّ وانتم عاِكفُوَن في المساجد(.  وَعَكَف في المسجد: أي اع 
فاً: أي رعى.  وَعَكَف َعك 

 وَعَكَف: أصلح.
 وَعَكَف: تأخر.

: أي ممشوط مضفور. ف   وَشعر  َمع ُكو 
 قيل كان صواباً.الليث: قل ما يقولون َعَكَف، وإن 

ِكي فاً، قال األعشى:  َف تَع   قال: ويقال للنظم إذا نضد فيه الجوهر: ُعّكِ

ل   وكأن َط َعكَّفَها الّسِ فَي  غيداء أُّمِ غزال ك  السُُّمو    بِِعط 

 أي حبسها ولم يدعها تتفرق.
َف الشَّعَُر: أي جعد.  وُعّكِ

ِتكاُف: االحتباس ف  ي المسجد.والتَّعَكُُّف: التحبس. واالع 
 والتركيب يدل على إقامة وحبس.

 علف

فَة  وأع الف  وِعالف    .-مثال َجبَل  وِجبَال  -العَلَُف للدواب، والجمع: ُعلُو 
َحاَل،  وِعالَُف بن حلوان بن عمران بن الحافي بن قَُضاَعةَ، وِعالَف  هذا هو ربان أبو جرم بن ربان، وهو أول من عمل الّرِ

حالُ   الِعالفيَّ تصغير الترخيم حيث يقول:  -رضي هللا عنه-العالفية. وصغر حميد بن ثور  وإليه تنسب الّرِ

لِ  َكدا ترى  الَهمَّ كنازاً جلعـدا فََحّمِ   العُلَي فيَّ عليه ُمو 

حاِل آخره وواسطاً، قال ذو الرمة:   ويروى: "ُمْوفِدا" أي ُمْشِرفاً. وقال الليث: هو أعظم الر ِ

يَسُ   صـــارم  ِعـالَفـيٌّ  أَحـمُّ  ِري وأشعث ماجد وأع    َمه 

 يعني نفسه. وقال النابغة الذبياني: 

ِجِهـم شعب     عوازب األطهار والمحصنات  الِعالفِيّاِت بين فُُرو 

.  وموضع العَلَِف: ِمع لَف 
 وقال ابن عبّاد: الِمع لَُف: كواكب مستديرة متبددة؛ ويقال لها الِخبَاُء أيضاً.

. وبائع العَلَِف:  َعالّف 
 : الكثير األكل.-بالكسر-وقال أبو عمرو: الِعل ُف 

فَةُ والعَِلي فَةُ: الناقة أو الشاة تَع ِلفُها وال ترسلها فترعى.  والعَلُو 
فَةُ الدواب، كأنها جمع، وهي شبيهة بالمصدر، وبالجمع أحرى.  وقال الليث: ويقولون ُعلُو 

ِلفُها َعل فاً، وأنشد  الفّراء:  وَعلَف ُت الدابة أع 

  شتت هّمالةً عيناها حتى  تبناً ومـاًء بـارداً  َعلَف تُها

 وقال أبو عمرو: العَل ُف: الشرب الكثير.
ُف: الجافي من الرجال المسن؛ عن يعقوب، قال عمير بن جعدة:   والعُل فُو 

  يوم ُحَشاَش غير َضِعي فِ  فارقت  هل تدرين أن ُرَب صاحب   أأميم

فِ  القوم غير ُكبُنَّة   في  تاُر وأمـلـحـواإذا ُحبَّ القُ  يسر  ُعل ـفُـو 

: جاف كثير اللحم والشعر كبير السن، وأنشد ألبي زبيد حرملة بن المنذر الطائي يرثي عثمان  ف  وقال األزهري: شيخ ُعل فُو 
 بن عفان رضي هللا عنه: 



ـبَـلَة   مأوى فُ  تأوي  اليتيم وماوى كل نَه  بَل  كالنسر ُعل  فِ إلى نَه    و 

تَِملة  بكساء. ُف السنام: أي ُملَفَّفَةُ كأنها ُمش   وقال ابن عباد: ناقة ُعل فُو 
ُف من النساء: التي قد عجزت، ومن الخيل: الحصان الضخم.  قال: والعُل فُو 

ف   ف  -وقال الليث: شيخ ِعلَّو   : كبير السن.-مثال ِهلَّو 
خ  -والعُلَّفُ   و مثل الباقالء الغض يخرج فترعاه اإلبل، قال العجاج: : ثمر الطلح؛ وه-مثال جبال  ُشمَّ

 العُلَّفا أدماء تنوش بِِجيدِ   غّراُء تروق الشُّنَّفا أزمان

 الواحدة: ُعلَّفَة .
 .-رضي هللا عنه-وعقيل بن ُعلَّفَةَ المري: شاعر، وأبوه ُعلَّفَةُ أدرك عمر 
بن صبار بن جابر بن يربوع بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن  وقال ابن حبيب: في قيس ُعلَّفَةُ بن الحارث بن معاوية

 ذبيان.
، قتل كل واحد منهما صاحبه. وكان َمع ِقل  مع علي  -والمستورد بن ُعلَّفَةَ الخارجي: قتل معقل بن قيس الرياحي وقتله َمع ِقل 

 ، وهو الذي قتل بني سامة وسباهم.-رضي هللا عنه
 اتل رستم بالقادسية.وهالل بن ُعلَّفَةَ التيمي: ق

بَُل؛ وفيها حبٌّ كالترمس أسمر، وترعاها السائمة وال  وقال الدينوري: العُلَّفَةُ كأنها هذه الخروبة العظيمة الشآمية إال أنها أع 
 ً ، وما كان أصغر منها مثل ثمر -يأكلها الناس إال المضطر، وما كان مثلها في كبرها من ثمر الِعَضاِه: فهو ?أيضا السلم  ُعلَّف 

فُِط: فهو الُحب لَةُ. والعُلَُّف طويل منبسط.  والسمر والعُر 
لََف الطلح: خرج ُعلَّفُه. وقال ابن عبّاد: َعلََّف الطلح تَع ِلي فاً: إذا نبت ًعلَّفُه، قال: وهذا نادر ألنه غنما يجيء لهذا  المعنى أفعل. وأع 

لَِة: قال أبو عمرو: يقال  قد أحبل وَعلََّف: إذا تناثر ورده وَعقََد. وقال الدينوري في ذكر الُحب 
 وقال الليث: الشاة الُمعَلَّفَةُ: التي تسمن، وإنما ثقل لكثرة تعاهد صاحبها لها ومداومته عليها.

تَِلفَةُ: القابلة، كلمة مستعارة.  وقال ابن عباد: الُمع 
تَع ِلُف: تطلب العَلََف بالحمح تَِلُف: إذا أكلت، وتَس   مة.والّدابة تَع 

 عنجف

ُف والعُن ُجُف: اليابس هزاال.  أبو عمرو: العُن ُجو 

 عنف

: إن هللا رفيق -صلى هللا عليه وسلم-وَعنَُف به أيضاً. ومنه حديث النبي -بالضم-الليث: العُن ُف: ضد الرفق، تقول منه: َعنَُف عليه
 وى ذلك.يحب الرفق ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العُن ِف وما ال عطي على ما س

 والعَِني ُف: الذي ليس له رفق بركوب الخيل، قال أمرؤ القيس يصف فرساً: 

  بأثواب العَنِي ِف المثقل ويلوي  الغالم الِخفَّ عن صهوته يُِزلُّ 

 وقول َعنِْيٌف: شديد: قال أبو صخر الهذلي يعرض بتأبط شرا: 

نى إذا جئتكم فإن ً  أراه  ابن تُر   يدافع قوال َعِني فا

نى" أمه. قال  السكري: "تُر 
ِتنافاً يعني ائتِنافاً.  وقال الكسائي: يقال كان ذلك منا ُعن فَةً وُعنُفَةً: أي اع 

فُّوِ شبابه   وأنشد أبو ليلى:  -عن أبي عباد-وُعن فَُواُن الشيء: أوله، وقال الليث: أول بهجته، يقال: هو في ُعن فَُواِن شبابه وُعن 

  أشاع الضالل تحين وتترك  شبابه امرًء في ُعن فَُوانِ  تلوم

 ويروى: "وللترك أشياع الضاللة حين"، تحين: أي تهلك.
 وُعن فَُواُن النبات: أوله، قال: 

  دعاها العُن فُواُن الُمخِلسُ  وقد  تقول نيبهـا تـلـمـس ماذا

يجوز أن يكون األصل فيه: أُن فَُواناً؛ من ويقال: هؤالء يخرجون ُعن فُواناً َعن فاً َعن فاً: أي أوالً أوالً، وقال األزهري: 
تَأ نَف تُه، إذا اقتبلته؛ فقبلت الهمزة عيناً.  ائتَنَف ُت الشيء واس 

 الذي يضربه الماء فيدير الرحى. -بالتحريك-وقال أبو عمرو: العَنَفَةُ 



ً -قال: والعَنَفَةُ   : ما بين خطي الزرع.-أيضا

نَف تُه وَعنَّف تُه تَ   ع يِن فاً: من العُن ِف.وقال الليث: أع 

نِي ُف: التعيير واللوم.  وقال غيره: التَّع 
. تَنَف ُت األمر: إذا أخذته بعُن ف   وقال غيره: اع 

تَنَف ُت األرض: أي كرهتها.  واع 
 وهذه إبل ُمع تَِنفة : إذا كانت في بلد ال يَُواِفقها، وأنشد ابن األعرابي: 

تَنَفَت ني بلدة لم أكن بهـا إذا ً   اع    ولم تسدد عليَّ المطالب نسيا

تَنَف ُت األمر بمعنى أئتَنَف تُه. تَنَف تُها. وبعض بني تميم يقول: اع  تَنَفَت ني البالد واع   يقال: أع 
تَنَف ا المراعي: أي َرَعي نا أُنفها، وهذه َعن عَنَةُ تميم. ومنه قول الشافعي   أُبُّ للرجل إذا نعس في المجلس يوم -رحمه هللا-واع 

تِناِف المجلي ما يذعر عنه النوم. قال  الجمعة ووجد مجلسا غيره ال يتخطى فيه أحداً أن يتحول عنه ليحدث له بالقيام واع 
ِتنَاَف التحول من مكان إلى مكان؛ وهو مثل االئ تِنَاِف.  الزهري: جعل االع 

تَنَف ُت األمر: جهلته، قال:   ويقال:اع 

تَنِف َن العَنَفا بأربع     ال يَع 

 أي ال يجهلن شدة العدو.
تَنَف ُت األمر: أي أتيته ولم يكن لي به علم، قال أبو نخيلة السعدي يرثي ضرار بن الحارث العنبري:   واع 

لَُق الُحبى نَعَي تَ  ِلقت لم تع تَنِف هُ  وإن  امرًء زيناً إذا تُط   األصابع أُط 

. ر   أي ليس ينكرها وال هو ُغم 
تَنَف ُت األمر  : أي لم يكن لي به علم.ويقال: اع 

تَنَف تُه: أي أنكرته.  وقال الباهلي: يقال أكلت طعاماً فاع 
: أي غير قاصد.  وطريق ُمع تَنف 
 والتركيب يدل على خالف الرفق.

 عوف

فَُك: أي نعم بالك وشأنك.  العَوُف: الحال: يقال: نعم َعو 
ِف خير   ، قال: وقال بعض أهل اللغة: ال يقال وقتال ابن دريد: يقال أصبح فالن بَع وِف سوء  وبِعَو  : أي بحال سوء  وبحل خير 

ِف شر. ِف خير إنما يقال بعَو   بعَو 
َف الفرج، فذكرته ألبي  ُف: الذكر. وقال أبو عبيد: وكان بعض الناس يتأول العَو  فَُك؛ العَو  ويقال للرجل صبيحة بنائه: نعم َعو 

 عمرو فأنكره.
ُف الضيف، وال فَُك: أي ضيفك.وقال الليث: العَو    نعم َعز 

فَُك: أي جدك وحظك، وقيل: طيرك.  وقيل: نعم َعو 
ُف بن كعب بن سعد. ُف بن سعد وَعو  فاِن في سعد: َعو   والعَو 

، قال حماد عجرد يعاني أبا عطاء  السندي محاجاةً:  ف   ويقال للجرادة: أم َعو 

ف   فما  رجيلتيها منجـالن كأن  َصفراء تُكنى أم َعو 

.والجرا ف   د: أبو َعو 
. ف   وقولهم: ال حر بوادي َعو 

ُف بن محلم بن ذهل بن شيبان، وذلك أن عمرو بن هند طلب منه مروان القََرِظ  ف: هو َعو  وقيل له -وقولهم: أوفى من َعو 
ف  وأبى أن يسلمه، فقال عمرو-مروان القََرِظ ألنه كان يغزو اليمن وهي منابت القرظ : ال حر بوادي وكان قد أجاره، فمنعه َعو 

، أي أنه يقهر من حل بواديه وكل من فيه كالعبيد له لطاعتهم إياه. وقال بعضهم: إنما قيل ذلك ألنه كان يقتل األسارى.  ف  َعو 
ِف بن محلم، وذلك أن المنذر كان يطلب زهير بن  وقال أبو عبيد: كان المفضل يخبر أن المثل للمنذر بن ماء السماء قاله في َعو 

ُف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم.أمية الش ، فعندها قال المنذر. وكان أبو عبيدة يقول: هو َعو  ف   يباني بذحل، فمنعه َعو 
ُف: طائر.  والعَو 
ُف: الديك.  والعَو 
ُف: صنم.  والعَو 

ف  وتعار: جبالن، قال كثير:   وَعو 

فُها بنجد  األرواح تجري وما ثوى وماهبت  وتِعَـاُرهـا مقيما َعو 



ُف: حسن الرعية.  والعَو 
ُف بالليل فيطلب. ُف: األسد؛ ألنه يَتَعَوَّ  والعَو 

ُف: الكاد على عياله.  وقال ابن األعرابي: العَو 
ُف: الذئب.  والعَو 

فاً، قال النابغة  ُف نبات من نبات البر طيب الريح، وبه سمي الرجل َعو  : ضرب من الشجر، وقال الدينوري: العَو  ف  والعَو 
 اني: الذبي

فاً ُمنَـّوراً  فأنبت   من خير ما قال قائل سأتبعه  حواذاناً وَعو 

بُِت"، ويروى: "سأهدي له من". ويقال: قد عاف إذا لزم هذا الشجر.  ويروى: "فَيُن 
 والعاف: السهل.

ة بن حصن بن حذيفة بن وُعَوي ُف القوافي: شاعر، وهو ُعَوي ُف بن عقبة بن معاوية بن حصن، وقيل: ُعَوي ُف بن معاوية بن عقب
 بدر بن عمرو بن جؤية ابن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة، ولقب ُعَوي َف القوافي بقوله: 

  قلت قوالً ال أجيد القوافيا إذا  من قد كان يزعم أنني سأكذب

 وقال شمر: عافَِت الطير تَعُْوُف َعْوفاً: إذا استدرت على شيء.

 فُه بالليل فيأكله. وكل من ظفر بشيء فذلك الشيء ُعَوافَتُه.وُعَوافَةُ األسد: ما يَتَعَوَّ 
وقال ابن دريد: بنو ُعَوافَةَ بطن من بني سعد، وقال غيره: من بني سعد بن زيد مناة بن تميم، منهم أبو المرقال عطاء بن أسيد 

 العَُوافيُّ الَمع ُروُف بالزفيان؛ راجز محسن.

 عيف

صلى هللا عليه -ِعيَافاً: أي كرهه فلم يشربه. وفي حديث النبي  -وزاد الفراء: يعيفه-عَافُه عاَف الرجل الطعام أو الشراب يَ 
: أنه قيل له: أ حرام  الضبُّ يا رسول هللا؟ قال: ال ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجد نفسي تعافه. وقال انس بن مدرك -سلم

 الخثعمي: 

  افَِت البقريضرب لما ع كالثور  وقتلي سليكا ثم أعـقـلـه أني

 وذلك أن البقر إذا امتنعت من الشروع في الماء ال تضرب أنها ذاة لبن، وإنما يضرب الثور لتفزع هي فتشرب.
صلى -وِعف ُت الطير أِعي فُها ِعيَافَةً: أي زجرتها؛ وهو أن تعتبر بأسمائها ومساقطها وأنوائها فتتسعد أو تتشام. ومنه حديث النبي 

 طيرة والِعيَافَةُ والطرق من الجبت. وذكر ابن سيرين ُشَريحا فقال: كان عائفاً وكان قائفاً.: ال-هللا عليه وسلم
 : المتكهن بالطير أو غيرها، قال األعشى: -أيضا-والعائف 

 برح   ُغَراب البين أو تيس من  تَعي ُف اليوم في الطير الروح ما

ماء أو على الجيف وتتردد وال تمضى تريد الوقوع؛ فهي عائفَة ، قال أبو وعافَِت الطير تَِعي ُف َعي فاً: إذا كانت تحوم على ال
 زبيد حرملة حرملة بن المنذر الطائي: 

  تَِعي ُف على جون َمَزاِحي فِ  طير  بأيدي القـوم فـي كـبـد كأنهن

فَةُ.  ويروى: "طير تكشف عن". واالسم: العَي 
ُف من اإلبل: الذي يشم الماء فيدعه وهو  عطشان. والعَيُو 

ُف: من أعالم النساء.  وَعيُو 
ال تحرم العَي فَةُ، قيل له: وما العَي فَةُ؟ قال: المرأة تلد فيحصر لبنها في ثديها فترضعه  -رضي هللا عنه-وقال المغيرة بن شعبة 

ة اللبن في الضرع بعدما يمتك جارتها المزة والمزتين. وقال أبو عبيد: ال نعرف العَي فَةَ في الرضاع، ولكن نراها العُفَّةَ وهي بقي
أكثر ما فيه. وقال األزهري: الذي صح عندي أنها العَي فَةُ ال العُفَّةُ، ومعناها أن جارتها ترضعها المزة والمزتين لينفتح ما انسد 

 من مخارج اللبن، سميت َعي فَةً ألنها تَعَافُه: أي تقذره.
 كراهية الشيء. : الذي من سوسه-مثال التَّيَّهانِ -والعَيَّفَاُن 
 : الخيرة؛ مثل الِعي َمِة.-بالكسر-والِعي فَةُ 

 وقال شمر: الِعيَاُف والطريدة: لعبتان لصبيان األعراب، وقد ذكر الطرماح جواري شببن عن هذه اللعب فقال: 

 خضوعُ إلى لهو الحديث فهن  من ِعيَاف  والطرية حاجة قََضت  

ع : دانيات.  ُخُضو 
 اَف القوم: إذا عافَت  دوابهم الماء فلم تشربه.وقال ابن السكيت: أعَ 



تَاَف الرجل: إذا تزود زاداً للسفر.  وقال ابن عباد: أع 
 والتركيب يدل على كراهة.

 غترف

َشَد: فإنَّك إن  عاَديتَني َغضب الحصى َرفَةُ: التََّكبُُّر، وأَن  ُرُف والغَت َرفَةُ والغَط  َمُر: التَّغَت ُرُف والتَّغَط  َرةِ ع األح  ليك وذو الَجبُّو 
ِرُف. وى: الُمتَغَط   الُمتَغَت ِرُف ويُر 

 غدف

يِش ُغدافاً، وكذلك الشَّعَُر الطَّ  َر الَكثِيَر الّرِ وا النَّس  . وُربَّما َسمَّ فان  ُع: ِغد  َوُد، الغَُداُف: ُغراُب القَي ِظ، والَجم  َوُد والَجنَاُح األس  ويُل األس 
: من األعالم.قال الُكَمي ُت يَِصُف الظَّل  يم وبيضه: يكسوهُ وحفاً ُغدافاً من قطيفته ذاةِ الفُضول مع اإلشفاق والحدب وُغداف 

بَةُ:   وقال ُرؤ 

ب تُ    القَُدامى ال ِمَن الَخَوافِي من  من َجنَاِحَك الغُدافـي ُرّكِ

اُج:   وقال العَج 

لَ  ً   بعد ِري ِشِه الغُـَدافـي بُّدِ   من َزَغب  ِخفَافِ  قَنَاِزعا

 وقال ابُن دريد: الغاِدُف: الَمالُّح، لُغَة  يَمانِيَة .
ُم في َغَدف  من عيشهم   : أي في نَع َمة  وخصب وسعة.-بالتَّحريك-وقال غيرهُ: القَو 

 : األسُد.-مثاُل هجّف  -والغدفُّ 
 وقال ابُن عبّاد: َغَدَف له في العطاء: أي أكثر ووسَّع.

َدفت المرأةُ قناعها: أي أرس  لته على وجهها، قال عنترةُ لن شّداد: وأغ 

تَل ئمِ  َطبٌّ   تُغ ِدفي دوني الِقنَاعَ فإنَّني إِن   ِذ الفاِرِس الُمس    بأخ 

َدَف اللَّي ُل: إذا أرخى ُسدوله.  وأغ 
َدَف الصَّياد الشبكة على الصيد: أسبلها عليه. ومنه حديث النبّيِ   عليٌّ وفاطمة قائمين حين قيل له هذا  -صلى هللا عليه وسلَّم-وأغ 

: لَنَف ُس الُمؤمن أشدُّ -رضي هللا عنهما-بالّسدَّةِ: فأِذَن لهما فدخال فأدف عليهما َخِمي َصةً سوداء. وفي حديث عبد هللا بن عمرو 
 ارتكاضاً من الخطيئة من العصفور حين يُغ َدُف به.
َحَت: إذ َدَف في ِختاِن الصَّبّيِ وأس  : أغ  يَانيُّ .وقال اللِّح  ِحت  تَأ َصَل، ويًقال: إذا تُغ ِدف  وال تُس   ا اس 
َدَف الرجُل بالمرأة: إذا جامعها.  وقال ابن َعبّاد: أغ 
: إذا أَخذَ منه شيئاً كثيراً. تََدَف فالن  من فالن   واغ 

. كيُب يُدلُّ على َست ر  وتَغ ِطيَة  َب: قََطع تُه: والتَّر  تََدف ُت الثَّو   واغ 

 غرضف

ُف و ُضو  َكُل، والجمع: الغََراِضي ُف والغَضاريُف.الغُر  ص  يُؤ  ُف: كل عظم َرخ  ُرو   الغُض 
، قال:  ف  ُضو   وماِرُن األنف: ُغر 

تَ   َطع َم البََرِد الـُمـن ـَهـمِّ  كأنَّ  ِف الشُّمِّ  تَح    َغَراِضي ِف األُنُو 

ِر  الع وَرهابَةُ الصَّد  ، وكذلك ُرؤوُس اض  ف  ُضو  ِف األُُذِن.ونُغ ُض الَكتِِف: ُغر   وداخل قُو 
حِل وآخرته. فاِن: الَخَشبَتاِن اللتان تَُشّداِن يميناً وشماالً بين واسط الرَّ ُضو   والغُر 

 غرف

بَُغ به األديُم، قال َعب َدةُ بن الطَّبيب العَب َشميُّ يصف ناقَةُ:  ُف: شجر يُد   الغَر 

ف    يََزاُل لـهـا َشـأ و  يَُوقِّـُرهُ  ومـا لُ من سُ  ُمَحرَّ ُدو  ِف َمج  ِر الغَر    يُو 

: الغََرُف  ي نََوِريُّ ِة: وقال الّدِ ِف، قال ذو الرمَّ فِيَّة : إذا ُدبِغا بالغَر  في  وَمَزاَدة  َغر  ، الواِحدة َغَرفَة ، قال -بالتَّحريك-يُقال: ِسقَاء  َغر 
بّاُق والنَّ  : الشَّثُّ والطُّ َشُم والعَفَاُر والعُت م والصَّوم ُكلُّه يُدعى الغََرَف، قال: وكذلك الَحبَُج أبو عمرو، هو الثَُّماُم، وقال السُّكَّريُّ

ُم، وأن َشَد ألبي ِخَراش  الُهذَلّيِ:  ر  َشُر والضُّ  والشََّدُن والَحيََّهُل والَهي 



َسى ي حِ بالغََرفِ  إالّ   ُسقَام  َخالًء ال أَنِي َس به أم    الِّبَاعُ وَمرُّ الّرِ

.  ُسقاُم: واد 
تُها. ونهى رسول هللا  : يُقال: َغَرف ُت ناصية الفرس: أي َجَزز  َء: قََطع تُه. وقال األصمعيُّ عن  -صلى هللا عليه وسلَّم-وَغَرف ُت الشَّي 

يها : وهي التي تقطعها المرأة وتَُسّوِ لَةَ كِعيَشة  راضية  َرةً على  الغاِرفَةُ. والغاِرفَةُ معنيين: أحدهما أن تكون فاعلة بمعنى َمف عُو  ُمَطرَّ
 وسط جبينها، والثاني أن تكون مصدراً بمعنى الغرف كالالِّغيَِة والثّاِغيَِة.

، قال ُمزَ  فاً. وفارس  ِمغ َرف  َي َغر  : وناقَة  غاِرفَة : سريعة السير، وابل  َغَواِرُف، وَخي ل  َمغاِرُف، كأنَّها تَغ ِرُف الَجر   اِحم  العُقَيليُّ

ُض  َجَواد   َرت  لَهُ إذا َحو  َواِل الَمغَاِرفُ  بأي دي  النَّدى َشمَّ ِم الّطِ   اللَّهاِمي 

وى: "َصعََّدت  له". "، ويُر  وى: "قَِصي ر   ويُر 
ِف.  وَغَرف ُت الِجل َد: َدبَغ تُه بالغَر 

فَةُ  ةُ الواحدةُ، والغُر  فَةُ: الَمرَّ فاً، والغَر  :-وَغرف ُت الماء بيدي َغر  ّمِ فَةُ، وقرأ اسم  للَمف عُ  -بالضَّ ي ه ُغر  وِل منه؛ ألنَّك ما لم تَغ ِرف ه ال تَُسّمِ
َمِة: غِ  ُمو  ُع الَمض  . وَجم  ّمِ فَةً(. بالفَت ح، الباقُوَن بالضَّ تََرَف َغر  فَة  ابن كثير وأبو جعفر ونافع وأبو عمرو: )إالّ َمِن اغ  َراف  كنُط 

، وزعموا أنَّ ابنة الُجل ندي َوضعت قردتها على  سلحفاة فانسابت في البحر فقالت: يا قوم نََزاِف نََزاِف لم يَب َق في البحر ونِطاف 
وى: غير قَُداف  وهو الَجف نَةُ. ، وجعلت تَغ تَِرُف من البحر بكفَّي ها وتُصبُّه على الساحل، ويُر   غير ِغَراف 

ً -والِغَراُف  يال  ضخم  مثل الِجَراِف، وهو القَن قَُل. -أيضا  ِمك 
 : ما يُغ َرُف به.والِمغ َرفةُ 

ِف.-بالتَّحريك-تَغ َرُف َغَرفاً  -بالَكس ر-وغِرفَِت اإلبل  تََكت  بُطونها من أكل الغَر   : إذا اش 
 والغَِري ُف: الشََّجُر الكثير الُمل تَفُّ أي شجر كان، قال األعشى: 

ِديَّةِ  َط الغَـِري فِ  َكبَر    اما أتىالماُء منها السَِّري ر إذا  الِغي ِل َوس 

 ويُْروى: "السَِّدْيرا"، وقيل: الغَِرْيُف في هذا البيت: ماٌء في األَجَمِة.

 : باء والَحل فاُء، قال: وهو الغَي َضةُ أيضاً، قال أبو كبير  الُهذَليُّ : الغَِري ُف: القَص  ي نََوِريُّ  وقال الّدِ

ِم الغَِري ِف ونَب لُهُ  يأ وي َرمِ  كَسَوامِ   إلى ُعظ  رِ  َدب ِر الَخش   الُمتَثَّوِ

 وقال آخر: 

ـُت لَـهُ  لَّما   كما َرَزَم العَيّاُر في الغُُرفِ  منِّي  َرأي ُت أبا عمرو َرَزم 

ِ، وفيه يقول:   والغَِرْيُف: َسْيُف َزْيد بن حاِرثة الكلبي 

َق ِجل دي نَث َرة   َسي في رارُ  من  الغَِري ُف وفَو   ُصن عِ داوود لهـا أز 

قَةً  به َمن  رامَ  أن في َركُ  وبِمث ِلهِ   منهـم فُـر  تـارُ  قـد تُـد   األو 

ِرّما ضةً ُمزيَّنةً، قال الّطِ َدة  من أَدم  نحو  من ِشب ر  فارغة  في سفل قَِراِب السيف تذبذُب وتكون ُمفَرَّ فََر والغَِري فَةُ: ِجل  ُح يصف ِمش 
 البعير: 

َطِرَب النَّواحي َخِري عَ  القِ   النَّع ِو ُمض  نِ  لغَِري فَِة ذاا كأخ   ُغُضـو 

 جعلها َخلَقاً ِلنُعُوَمِتها.
ون النَّعل: الغَِري فَةَ.  وبنو أسد  يَُسمُّ

يَُف  يَم  -والِغر  ، -ِمثال ِحذ  ِديُّ يََف البَر  يَُف شجر  َخّوار  مثُل الغََرِب. وزعم غيره: أنَّ الِغر  : الِغر  ر  ب  من الشجر. وقال أبو نَص  : َضر 
: وأن َشَد قول حا ل   تم في صفة نَخ 

ِلهِ  ِرَواء   ناهُ  يَِمي لُ   يَِسي ُل الماُء تحت أُصو  يَفُ  به َغي ل  بأد   ِغـر 

 وقال أَُحْيَحةُ بن الُجالَِح: 

َخرُ  يَفُ  بحافَتَي هِ   في حافاتِه ُمغ ـِدق   يَز  عُ والِغر    الشُّو 

ً -والِغْريَُف   ِريٍر: : جبٌل لبني نَُمْيٍر، قال الَخَطفى َجدُّ جَ -أيضا

يَفا َهَواِزنِيّات    قَل بَِي ما قد َكلَّفـا َكلَّفني   َحلَل َن ِغر 

ِري ُر. يَف  في واد  يُقال له التَّس  يَفَةُ: ماءة  عند ِغر   وِغر 
يَفَةَ: أرض بالِحمى ِلغَنّيِ بن أعُصَر. ُد ِغر   وَعُمو 



يَّةُ، والجمُع: ُغُرفات  وغ َرفات  وُغر   فَةُ: العُلِّ .والغُر   فات  وُغَرف 
ل لَبيد  رضي هللا عنه:   وقو 

ِشهِ  َسّوى فَِة َعر  َن ُغر  لََق ُدو  ً   فأغ  عِ  َسب عا َق فَر   الَمن قَلِ  ِطباقاً فَو 

 يعني به السماَء السابعة.
فَةُ  ً -والغُر  لَةُ من الشَّعَِر.-أيضا  : الُخص 

. وَغَرف ُت البعير  َطة  فَةُ: الَحب ل المعقود بأن ُشو  .والغُر  َطة  فَةً وهي الحبل المعقود بأُن ُشو  ِرفُه: إذا ألقَي ت في رأسه ُغر  ُرقُه وأغ   أغ 
فَِة. تََرف تَه بيَِدَك كالغُر   والغَُرافَةُ: ما اغ 
: يُغ تََرُف ماؤها باليد. ف   وبِئ ر  َغُرو 
: كثيُر األخذ للماء. ف  ب  َغُرو   وَغر 

اف    ماء.: كثيُر ال-بالفتح والتَّشديد-ونهر  َغرَّ
ً -والغَّراُف  َرة  كبيرة لها قُرًى كثيرة . -أيضا  نهر كبير بين واسط والبصرة، وعليه ُكو 

ِذ بقوائمه من األرض. َوةِ كثيُر األخ  : َرِحيُب الشَّح   وقال أبو زيد: فَرس  َغّراف 
ً -وَغّراف   بُوع-أيضا  ّيِ، وهو القائل فيه: : فََرُس الََراِء بن قَي س بن َعتّاب بن َهَرمّي بن ِريَاح  اليَر 

ً  فإن   ل ُت منه َسَمي َدعا ِسوايَ   يَُك َغّراف  تَبَدََّل فاِرسـا   فقد بُّدِ

، فأغار علي : سألُت أبا النَّدى عن السََّمي َدعِ من هو؟ قال: كان جاراً للبََراِء بن قيِس وكانا في منزل  هما قال أبو محمد األعرابيُّ
، فال يلحق فارساً منهم إالّ َصَرفه بُرمحه، وأُِخذ  ناس  من بكر بن وائل، فََحَملَ  البََراُء أهله وركب فرساً له يُقال له َغّراف 

ودفع  السََّمي َدُع؛ فناداه يا بََراُء أن ُشُدَل الجوار، وأعجب القوم الفََرُس فقالوا: لك جاُرَك وأنت آمن فأعطنا الفرس، فاستوثق منهم
 ا رجع إلى أخوته عمرو واألسود الماه على دفعه فرسه؛ فقال في ذلك قطعة منها هذا البيت.إليهم الفرس واستنفذ جارة، فلم

 واالن ِغَراُف: االن ِقطاعُ، قال قيُس بن الَخطيم: 

  ُرَوي داُ تَكاُد تَن غَِرفُ  قاَمت    عن ِكب ِر َشأ ِنهـا فـإذا تَنَامُ 

ها  " مكان "ُرَوي داً".رواه األصمعيُّ بمكسر الكاف، ورواه أبو عمرو بضّمِ ء   وفي روايته "ِلَشي 
ُف منه. تَِراُف من الماء: الغَر   واالغ 

 غسف

نا. لَم  َسف نا: أي أظ   أبو عمرو: الغََسُف: الظُّل َمةُ، وأغ 

 غضرف

َر في تركيب غ ر ض ف. ضوُف، وقد فُّسِ ُف: الغُر  ُرو   الغُض 

 غضف

تَه فلم تُن ِعم  َكس   َد: إذا َكَسر  خاها وَكَسرها.َغَضف ُت العُو  فاً: إذا أر  فُها َغض   َره. وَغضَف الكلب أُُذنَه يَغ ض 
ريك-والغََضُف  ِة: -التَّح  مَّ ، قال ذو الرُّ ف  َضُف وِكالب  ُغض  خاء  في األُذُِن، يُقال: كلب  أغ  تِر   : اس 

ف   َداِق ضـاِريَة   ُغض  تَةُ األش  نَاقِها العَذَ  ِمث لَ   ُمَهرَّ   بُ السََّراِحي ِن في أع 

." ت   وروى أبو عمرو: "ُخر 
يش، وهو ِخالُف األصَمعِ. َضُف: أي َغِليُظ الّرِ م  أغ   وَسه 

. َضُف: أي ناِعم   وَعي ش  أغ 
ِة أيضاً:  مَّ َضُف: أي ُمِظم ، قال ذو الرُّ  ولَي ل  أغ 

َل َمع ِسفُهُ  قد ُهو  ِسُف النّاِزَح الَمج  مُ  في  أع  ُعو هاَمهُ البُو  َضَف يَد    ِظّلِ أغ 

وى: "في ِظّلِ أخضر".  ويُر 
خي األُذُنين،  تَر  : وأّما األغَضُف فهو األسد الُمتَثَنِّي األُُذن وهو أخبُث له، وقيل: األغَضُف: الُمس  قال النّابغةُ قال أبو سهل  الَهَرويُّ

 يَِصُف أسداً:  -رضي هللا عنه-الَجع ِديُّ 

ناً ُمـِدالَّ َهـوى لَـهُ  إذا ً َجرِ   ما َرأى قِر    على األق َراِن أغ َضَف ضاِريا ي ئا

 وقال ُطَرْيٌح الثَّقَفيُّ يَِصُف أُسوداً: 



نُها ِلَضَراِغم   ف  تَِزرُّ ُعيُو  ؤوِس ِنَزالُُهنَّ  ِصي د  ُغض  مُ  الرُّ  أِلي 

 وقال أبو عمرو الشَّيبانيُّ في قول أبي النَّجم: 

ُض منـه دامِ  حتّى غامِ ِحَراِد األغ   بين  َضغَا والِعر  ر    َضِف الّضِ

ً -الغََضُف في األُذُن: اْلتَِواٌء إلى َخْلِفها. وقال   في قول أبي النَّْجِم:  -أيضا

َضفا ما   يُدَّرى من لَي ِث غاب  أغ 

تَُل منه. : أيُّ شيءيُخ   أي 
ً -والغاِضُف: النّاِعُم البال، ويُقال  .-أيضا  : عيش  غاِضف 

 كالب: الُمن َكِسُر أعلى أُُذنه إلى ُمقدمه، واألغَضُف: إلى خل ِفه.وقال ابن األعرابّيِ: الغاِضُف من ال
: الغََضُف  خاُء أجفانها العُليا على أعينها؛ يكون ذلك من الغضب والِكب ِر. -بالتَّحريك-وقال ابن ُشَمي ل  ِتر  ِد: اس   في األُس 
َي أخذاً، قال-بالكسر-وَغَضفَِت اآلتُُن تَغ ِضُف  :  : إذا أَخذِت الَجر   أَُميَّةُ بن أبي عائذ الُهذَليُّ

بِ   ويَغ ِضف َن مـن َريِّق   يَغُضُّ  بُو    ذي بََرد  وان ِسحالِ  َكُشؤ 

 االن ِسَحاُل: االن ِصبَاُب.
: الغََضُف  ي نََوريُّ ِص تُع مَ -بالتَّحريك-وقال الّدِ ُل : نبات  يُشبِهُ نبات النَّخل سواء؛ له سعف كثير وشوك  وخوص من أصلب الُخو 

سواء؛ منه الِجالُل العظام فتقوم مقام الجوالق يُحمُل فيها المتاع في البّرِ والبحر. وقال اللَّيُث: الغََضُف شجر بالهند كهيئة النَّخل 
.  من أسفله إلى أعاله سعف  أخضُر ُمغَّشًى عليه؛ ونواه ُمقَشَّر  بغير ِلَحاء 

: الغََضفَةُ  ب  من الطَّير.زَعم ق -بالتَّحريك-وقال ابن دريد   وم  أنَّها القََطاةُ؛ وقال آخرون: بل هي َضر 
 وقال غيره: الغََضفَةُ: األَكَمةُ.
 وَغَضَف بها: ِمث ُل َخَضَف بها.

 وأغَضَف اللَّيُل: أي أظلم واسودَّ، قال العّجاُج: 

َضفا وان غََضفَت   َجِحّن  أغ    في ُمر 

با فقال: إن منه -وساء ثمرها. وفي حديث ُعمر : إذا َكثَُر سعفها -بال هاء-ونخل  ُمغ ِضف   رضي هللا عنه أنَّه خطب فذكر الّرِ
؛ وأن  يُباع الذّهب ؛ وأن تُباع الثََّمَرةُ وهي ُمغ ِضفَة  لَّما تَِطب  ّنِ لَُم في الّسِ ، منها: السَّ فى على أحد  بالورق نساًء. قوله:  أبواباً ال تَخ 

ّنِ أي في الحيوان، ُمغ ِضفَ  َخت  ولَّما تُدرك تمام اإلدراك.في الّسِ تَر   ة : أي قد اس 
 ويقال للسَّماء أغضفت: إذا أخالت للمطر.

. قََرت  لَةُ: إذا أو  َضفَِت النَّخ   وقال أبو عدنان: قالت لي الَحن َظِليَّةُ: أغ 
َحةَ بن الُجالَحِ: : إذا َكثَُر نَعَُمه، وأنشد على هذه اللُّغة قول أَُحي   الُجالَحِ:  وَعَطن  ُمغ ِضف 

َرهـا إذا   َجنابي َعَطن  ُمغ ِضفُ  زانَ   ُجَمادى َمنَعَت  قَط 

َملَتَي ِن.  وروى غيره: "ُمعِصُف" بالعَي ِن والّصاِد الُمه 
ِليَةُ.  والتَّغ ِضي ُف: التَّد 
 والتَّغَضُُّف: التَّغَضُُّن.

َدُق:   وتَغَضََّف علينا الليُل: أل بََسنا، قال الفََرز 

ِرهِ  فَلَق نا َق َظه  المِ   الَحصى عنه الذي فَو  ـفُـوا ُجّهال  إذا ما بأح   تَغَضَّ

نيا: إذا َكثَُر َخيُرها وأقبلْت عليه. فَْت عليه الدُّ  وتَغَضَّ
ْت، قال أبو كبير الُهذَليُّ:  فَِت الحيَّة: إذا تَاَوَّ   وتَغَضَّ

ُت الماَء لم يَش َرب  بِهِ  ولقد بيعِ إل لَي نَ   َوَرد  يِّفِ الرَّ ِر الصَّ   ى ُشُهو 

َدة   إالّ  ِرَد أيِّم   باللَّي لِ   َعَواِسُل كالَمَراِط ُمـِعـي  ـفِ  َمو   ُمتَغَـّضِ

ة بعد م ئاَب التي تَع ِسُل َعَسالناً أو التي تَع ِسُر بأذ نابها أي تَرفعُها، ُمِعي َدة : أي مرَّ ة ، والِمَراُط: ويُروى: "َعَواِسر"، يعني الذِّ رَّ
هَ  َط ِري ُشها.الّسِ  اُم التي قد تََمرَّ

ً -والتَّغَضُُّف   : التَّغَضُُّن.-أيضا
 وتَغَضََّف عليه: أي مال وتَثَنّى وتََكسََّر. ويُقال تَغَضَّفَِت البِئ ُر: إذا تََهدََّمت  أجوالُها.

ُم في الغُبار: إذا َدخلوا فيه.  وان غََضَف القَو 



.ونزل فالن  البئ ِر فان غََضفَت  عليه:   أي انَهاَرت  عليه؛ مثُل تَغَضَّفَت 
.  والتَّركيب يدلُّ على استرخاء  وتهدُّم  وتغّش 

 غطرف

ِري ُف: السَّيُِّد الشَّريف، وأن َشَد:   اللَّيُث: الِغط 

نِي فُ  أن تَ  ً   إذا ما َحصََّل التَّص  لُهـا َمـع ـروفُ  قَي سا  فِع 

ِري قُها ري فُ  بِط      والَمِلُك الِغط 

.والَجم   َراُف: السَِّخيُّ السَِّريُّ الّشابُّ ِري ُف والِغط  يت: الِغط  فَةُ. وقال ابُن السّكِ َِ  ُع: الغََطاِر
ُخ البازي. والذُّباُب. ِري ُف: فَر   وقال ابُن عبّاد: الِغط 

ُف. َرو  ِري ُف والِغط  ُف: الَحَسن، وكذلك الِغط  ُرو   والغُط 
. : أي واِسع  ِري ف   قال: وَعنَق  ِغط 

ُف: الشابُّ الظريف، قال نوفل بن َهّمام:  وقال َرو   أبو عمرو: الِغط 

هُ  وأب يَضَ  ف  أَشمَّ كـأنَـّ َرو  ِد َسي ف  ُصن تَهُ بِِصيانِ  على  ِغط    الَجه 

ِ: التَّغَْطُرُف: الِكْبُر، وأنَشَد:   وقال ابن األعرابي 

َرةِ  عليكَ   إن  عاَدي تَني َغِضَب الَحصى فإنَّكَ     الُمتَغَط ِرفُ وذو الَجبُّو 

 ويُْروى: "الُمتَغَتِْرُف". وأْنَشَد اللَّيُث: 

َرفا وَمن   َمهُ تَغَط    يُكونُوا قَو 

 وقال الفرزدق: 

تَبَت  لي داِرم  عند غـابَة   إذا َي َمن  يَتَغَط َرفُ  َجَري تُ   ما اح    إليها َجر 

ي ُِد.وقا  ل ابُن َعب اد: الغَْطَرفَةُ: الُخياَلُء والعَبَُث.أي يطلُُب السُّوَدَد؛ من الِغْطِرْيِف وهو السَّ

 غطف

َضُف. َطُف وأغ   الغََطُف والغََضُف: َسعةُ العيش، يُقال: َعي ش  أغ 
: الغََطُف ِضدُّ الَوَطِف وهو قِلَّةُ َشعَِر الحاجب. وفي َل ثمَّ تَن ثَنَِي. وقال ابُن دريد  :  حديث أُمِّ  والغََطُف في األُشفَاِر: أن تَُطو  بَد  َمع 

، وقد ُكتَِب الحديُث بتمامه في تَركيِب ع ز ب. فاِره َغَطف   وفي أش 
، وهو َغَطفاُن بن َسع ِد بن قيس َعي الَن، قال:   وَغَطفَاُن: حيٌّ من قَي س 

َب لها لو َسابِها ُعَمرا إلَيَّ   لم تَُكن  َغَطفَان  ال ذُنُو    الَمت  ذَُوو  أح 

فَُش: "ال" زائدَ   ة .قال األخ 
: فََرس  كان لهم في اإلسالم، قال الُخَزاعيُّ يُف َخُر بما ص : َحيٌّ من العرب، وقيل: قوم  بالشَّأِم. والغَُطي فيُّ ار إليه من وبنو ُغَطي ف 

ِله:   نَس 

َري ن   أن عَتُ  فاً من ِخيَاِر الِمص   َصِري َحي ن   الغَُطي ِفيّاِت في من  ِطر 

 : لها ُصْحبَةٌ.-رضي هللا عنهما-وأُمُّ ُغَطْيٍف الُهذَليَّةُ 

 غظف

ِن. ِل الَحُرو  : فََرُس عبد العزيز بن حاتم الباِهلّيِ، من نَس   قال أبو محمد األعرابيُّ في كتاب الخيل من تأليفه: َغِطي ف 

 غفف

نَةَ  دَّة وأنَشده ال -وهو ثابت بن كعب بن جابر األّزديُّ -الغُفَّةُ: البُل غَةُ من العيش، قال ثابُت قُط  تَّنُوخيُّ في كتاب الفرج بعد الّشِ
نَةَ:  َوةَ بن أُذَي   لعُر 



ني إلى َطبَع   ال ِفي ني من ِقَواِم العَي ِش  وُغفَّة    َخي َر في َطَمع  يَد   تَك 

يت الفأَرةُ ُغفَّةً ألنها قُوُت السِّ  ِر، وأنشد: وقال ابن األعرابّيِ: من أسماء الفأر الغُفَّةُ. وقال ابن دريد: إنَّما ُسّمِ  نَّو 

ـر  لَـهُ  يُِدي رُ    عالََج الغُفَّةَ الَخي َطلُ  كما  النََّهاِر بَجش 

 : َولَد الُحبَارى.-ها هنا-النَّهار 
: الغُفَّةُ  ً -وقال َشِمر   : وهي ما يتناوله البعير بِِفي ِه على عجلة  منه.-كالُخل َسِة أيضا

: ما يَبَِس من ور -بالفتح-والغَفُّ  طب.والقَفُّ  ق الرُّ

ِنه. قال الصَّغَانيُّ ُمؤلِّف هذا الكتاب: الصَّواب "ِعفّانِه" بالعي ن الُمهملة، وهو وقال ابن َعبّاد: يُقال: جاء على ِغفّانِه: أي إبّاِنه وِحي 
 ُمب َدل  من إفّانِه؛ وقد َسبَق.

بيع تَفَِّت الّدابَّةُ: إذا أَصابَت  ُغفَّةً من الرَّ : اغ  تَفَّ المال؛ قال: وهو وقال الِكسائيُّ : اغ  َمِن. وقال أبو زيد  ، وقيل: إذا َسِمن بعض الّسِ
 : َمُن الُمقارُب، قال ُطفَي ل  الغَنَويُّ  الَكألُ الُمقارُب والّسِ

تَفَِّت الَخي ُل ُغفَّةً  وُكنَّا دَ   إذا ما اغ    َطالُّب التِّراِت ُمَطلَّبُ  تََجرَّ

 كما قال أبو محمد الفَْقعَِسيُّ: بإْضَماِر ُهَو: أي هو ُمَطلٌَّب، 

نِ  كأنَّهُ   فيه الغَُراُب َمي تُ  وَمن َهل    َزي تُ  من األُُجو 

 ويُقال: اْغتَفَْفتُه: أي أْعَطْيتُه شيئاً يسيراً.

 غلدف

 ابُن َعبّاد: الُمغ لَن ِدُف: الشَّديُد الظُّلمة.

 غلطف

 ابُن َعبّاد: الُمغ لَن ِدُف: الشديُد الظُّلمة.

 غلف

تين: أي أوعية للعلا ( بَضمَّ بُنا ُغلُف  ُع: الغُلُُف. وقُِرئ قوله تعالى: )وقالوا قُلُو  م فما بالنا لِغالُف: ِغالُف السيف والقارورةِ، والَجم 
َرج وابن ُمَحي ِصن  وعمرو -رضي هللا عنهما-ال نفقه ما تقول، وهي قراءة ابن عباس   وسعيد بن ُحبَي ر والَحَسن البصرّيِ واألع 

:  -عن أبي عمرو-بن ُعبَي د  والكلبّيِ وأحمد  قاشّيِ وابن أبي إسحاق، وفي رواية أخرى عن ابن ُمَحي ِصن  وعيسى والفضل الرَّ
َع. " مثال ُركَّع ؛ ولعلَّه أراد به الَجم  ف 

 "ُغلَّ
فَاً: َجعَل تُها في الِغالِف.  وَغلَف ُت القارورة َغل 

ِشَي ِغال لَُف: كأنما أُغ  ُعونا إليه. ومنه حديُث وقَل ب  أغ  ِطيَةً مما تَد  ( أي كأنَّ عليها أغ  بُنا ُغل ف  فاً فهو ال يعي، قال هللا تعالى: )قُلُو 
س  فذاك قلب  رجع إلى الُكف ِر بعد  -رضي هللا عنهما-ُحذَي فةَ بن اليََمان  لَُف فذاَك قلُب الكافر، وقلب  َمن ُكو  القلوب أربعة: فقلب  أغ 
فَح  اجتمع فيه النِّفَاُق واإليمان؛ فَمثَُل اإليمان فيه كمثل بَ اإليمان، وقلب   َهُر فذاك قلُب الُمؤمن، وقَلب  ُمص  راج يَز  َرُد مثل الّسِ ق لَة   أج 

َحة  يَُمدُّها القَي ُح والدَُّم وهو أليِّهما َغلَب.  يَُمدُّها الماُء العذ ُب؛ وَمثُل النِّفاق فيه كمثل قَر 
لَُف بَيِّ   ُن الغَلَِف: أي أق لَُف، والغُل فَةُ: القُل فَةُ.ورجل أغ 
. ِضع   وُغل فَة: َمو 

. لَُف: واِسع   وَعي ش  أغ 
. س  َغل فَاُء، وكذلك ُكلُّ َشيِء في ِغالف  لَُف، وقَو   وَسي ف  أغ 

ِصبَة .  وَسنَة  َغل فاُء: أي ُمخ 
. س بن َغل فَاَء: شاِعر   وأو 

ً -والغَل فَاُء  .: لَقَُب َسلَ -أيضا ، عن ابن دريد  ر  رئ القيس بن ُحج   َمةَ َعّمِ ام 
ِك؛ َزَعُمو ُل من َغلَف بالِمس  بِي َل بن الحارث: يُلَقَُّب بالغَل فاِء؛ ألنَّه أوَّ  ا.وَمع دي َكِرب بن الحارث بن عمرو أُخو ُشَرح 

ضاً غل فَاء: إذا كانت لم تُرع قَب لَنا ففيها كلُّ صغير وك : رأي ُت أر   بير من الَكأل.وقال َشِمر 
 وبَنُو َغل فَاَن: بَطن  من العرب.

. ِضع   وَغل فَاُن: َمو 



ِف.  والغَل ُف: شجر  مثُل الغَر 
َل، قال العَّجاُج:  ح  َج والرَّ َرةَ وَغلَّف تُها تَغ ليفاً: من الِغالف، وَغلَّف ُت السَّر  لَف ُت القاُرو   وقال اللَّي ُث: أغ 

مي القاِتَر الُمغَلَّ  يَكادُ   تَغَيَّفـا أَجاِريُّ إذا منه  فايُر 

يَتَه.  قال: وتقول َغلَّف ُت ِلح 
تَلََف من وقال ابن دريد: فأما قول العامة: َغلَّف تُه بالغالية؛ فََخَطأ ، إنما هو َغلَّي تُه بالغالية وَغلَّل تُه بها. وقال اللَّيُث تَغَ  جل واغ  لََّف الرَّ

ِل ابن دريد  . وقال ابُن الفََرجِ: تَغَلََّف بالغالية إذا كان ظاِهراً، الغالية. فهذا على قَو  تَلَّ تَلى واغ  خطأ ، غنَّما هما تَغَلّى وتَغَلََّل واغ 
 وتَغَلََّل بها إذا كان داِخال  في أصول الشعر.
 والتَّركيب يدل على غشيان شيء بشيء.

 غنف

لَُم الماء في َمن بَعِ األب أِر و بَةُ: اللَّيُث: الغَي نَُف: َعي  ، قال ُرؤ   العيون، وبحر ذو َغي نَف 

زي أنا زي أغ ِرفُ   ابُن أن َضـاد  إلـيهـا أُر    من ذي َغي نَف  وأُو 

زي: أُصبُّ من إزَ  عَف ُت عليه؛ وقيل أُو  زي: أي أُف ِضُل عليه: يُقال: آَزي ُت َصنِي َع فالن: أي أض  َراُف. وأُو  اِء األن َضاُد: األش 
ِض، وأنكر ا واية وقال: أق َرأنِيه اإلياِديُّ ِلَشِمر  الَحو  َهريُّ هذه الّرِ  : -يعني برواية شِمر  -ألز 

زي نَغ ِرفُ    من ذي َغيِّث  ونُؤ 

 قال: بِئٌْر ذاةُ َغي ٍِث: أي لها ثائُب من ماٍء. وقال غيُره: 

زي أغ رفُ    من ذي َحَدب  ونُؤ 

ي"، والتَّأِْزيَةُ: التَّفْ   ِرقَةُ.ويُروى: "َحَدٍب يُؤز 

 غيف

 غافَِت الشجرةُ تَِغي ُف َغيَفاناً: إذا مالت أغصانُها يميناً وشماالً.
، قال العَّجاُج يَصف ثوراً:  يَد إالّ أنَّه في َغير نُعاس  يَُف كاألغ   واألغ 

طاة  لها َحنِيُّ  في ِء أر  ج    ِدف    َجَواف  ولها ِعِصيُّ  ُعو 

يَفُ  َوَهَدب      َغي فـانـيُّ  أغ 

َدُب".ويُروى  : "أه 
يَُف. يَُف: أي اِعم ؛ مث ُل أغ   وقال ابن َعبّاد: َعي ش  أغ 

ي ِر.  والغَي ُف: جماعةُ الطَّ
. يَتُه وَعُرَضت  من كل جانب   والغَيّاُف: الذي طالَت  ِلح 

 والغَيَّفَاُن والغَي فَاُن: الَمِرُح.
لِ  م  : الغاُف شجر  ِعظام  تَن بُُت في الرَّ ي نََوريُّ  وتَع ُظُم، وورق الغاِف أصغر من ورق التفاح وهو في ِخل قَتِه، وله ثمر حلو وقال الّدِ

ِة:  مَّ  جداً، وثمره ُعلَّف  كأنَّه قرون الباقِلّى، وَخَشبه أبيض، أخبرني بذلك بعض أعراب ُعَمان وهناك معدُن الغاِف، قال ذو الرُّ

لُ الِعي سُ  بنا  اب ِن أبي العاصي ِهَشام  تَعَـسَّـفَـت   إلى م     من َحي ُث ال تَقى الغاُف والرَّ

ِت. بُو   الواحدة غافة . وذكر بعض العرب أنَّ الغاف هو شجر اليَن 
 وأَغف ُت الشجرة: أَمل تُها.

 : َد، يُقال: َحَمَل في الحرب فَغَيََّف: أي َجبَُن وكذَّب، قال القطاميُّ  وقال أبو عبيدة: َغيََّف: إذا فَرَّ وَعرَّ

َوةً نَ  وَحِسب تُنا نَ   َزعُ الَكتِيبَةَ ُغد  ِجُع السََّرعانا فَيُغَيِّفُو    ونُو 

ِجُع".  ويُروى: "ونَر 
 وتَغَيََّف الفََرُس: إذا تعطََّف ومال في أحد جانبيه، قال العَّجاج: 

مي القاِتَر الُمغَلَّفا يَكادُ   تَغَيَّفـا أَجاِريُّ إذا منه  يُر 

.وتَغَيَّفَِت الشجرةُ: إذا مالت أغ  صانُها يمينا وشماالً؛ مثل غافَت 
ِسّيِ. َمل  السَُّدو   والُمتَغَيُِّف: فََرُس أبي فَي ِد بن َحر 

ل  عن الشيء.  والتركي يدل على ميل وميل وُعُدو 



 فلف

بَةَ:  لَُف ُكّلِ شيء: ِجاللهُ وِغطاؤه ولباسه، وأنشد ِلُرؤ  ِص. وفَو  لَُف: الِجالُل من الُخو   اللَّيُث: الفَو 

لَفا نَ وكا   َرق َراُق السََّراِب فَو 

 ذكره في تركيب ل ف ف. وقال في تركيب و ل ف: الفَْولَُف: غطاٌء تُغَط ى به الث ِيَاُب، قال العجاج: 

لَفا وكانَ    َرق َراُق السََّراِب فَو 

بَةَ. َجُز للعجاج ال ِلُرؤ   قال الصَّغَانيُّ مؤلف هذا الكتاب: الرَّ
: كلُّ  لَف  له. وقال األزَهريُّ  شيء يُغّطي شيئاً فهو فَو 

لَُف: السََّراُب.  وقال ابن َعبّاد: الفَو 

 فوف

فار األحداِث، والَحبَّةُ البيضاء في باطن النواة التي تَن بُُت منها النخلةُ. ُف: البَيَاُض الذي يكون في أظ   الفُو 
يت:  فاً: أي شيئاً، وأنشد ابن السّكِ  ويُقال: ما أغنى فال  عني فُو 

فـا باتَت   َضها ُعـُكـو  فا ِمث لَ   تَبَيّا َحو  فُو  ِف القَِت الصُّ   الصُّفُو 

ِني َن عنّي وأن تِ  فـا ال تُغ     فُـو 

 الواحدةُ: فُْوفَةٌ، قال: 

َسل تُ  فَه   بأنَّ   إلى َسل مى فأر  فُو    النَّف َس َمش 

فَه   وال بِِزن ِجي ر    جاَدت  لنا َسل مى فما  فُو 

فَةُ: الِقشَرةُ التي على النََّواةِ.ويُقال: ال  فُو 
ُد أف َواف   ُف: قَِطُع القطن. وبُر  ِب اليمن.-باإلضافة-والفُو  . وقال اللَّيُث: األف َواُف: من َعص  ف   : وهي جمُع فُو 

َجَر، وذلك أن  تسأل الرجل شيئا فيق فَِة، يُقال: ما فاَف فالن بخير وال َزن  ُف: مصدر الفُو  ول بُظفُِر إب هامه على ُظفُِر قال: والفَو 
َجَرةُ: أن يأُخذ بطن الظُّفُِر من طَرِف الثَّنِيَِّة. ن   سبَابته: والذا، والزَّ

. : َرقِي ق  ف  د  ُمفَوَّ  وبُر 

 فيف

مَّ  تِواِء والسَّعة، قال ذو الرُّ  ِة:الفَي ُف: المكان المستوي. وقال اللّيُث: الفَي ُف: الَمفَاَزةُ ال ماء فيها؛ من االس 

ك بُ  ب  يَمانِيَة   والرَّ ً   يَع لُو بهم ُصه  ي حِ  فَي فا َِ الّرِ ِنـي مُ  عليه ِلذَي ِل  نِم 

 والَجْمُع: أْفيَاٌف وفُيُْوٌف، قال ُرْؤبَةُ: 

بِلُ  فُ  َمه    أفَيَاف  لها فَيُو 

ِبُل  : أي بُ -بكسر الباء-الَمه  بِل  َواة  بَي َن كل جبلين، يُقال: بيني وبينهم َمه   ع د .: َمه 
ياح. ُج: الفَي ُف من األرض: ُمختلُف الّرِ  وقال الُمؤّرِ

، وفُِقئت  في هذا اليوم عيُن  د  يح. وقال أبو َهفّاَن: هو بأعالي نَج  نَاِء، ومنه يوم فَي ِف الّرِ يح: موضع  بالدَّه  عامر بن وفَيُف الّرِ
 الطُّفَي ِل، وهو القائُل: 

رِ  َعِشيَّةَ   َعِلُموا أنّي أُكرُّ علـيهـمُ  وقد ي حِ َكرَّ الُمَدوَّ   فَي ِف الّرِ

 وقال آَخُر: 

بَرَ  ُكـم   أخ  بُِر عنكم أنَـّ مَ   الُمخ  تُم  بالفَلَح   يَو  ي حِ أُب    فَي ِف الّرِ

 : من منازل ُمَزْينَةَ، قال معن بن أوس الُمَزنيُّ: -من غير إضافةٍ -وفَْيٌف 

تَلُّ فَـي فـاً وفَـيََحةً  أعاذلَ  راً   َمن  يَح  مي االكاِحَل بَع َدنا وثَو    وَمن  يَح 



ُد: أِلُف فَي فَاَء زائدة ، وقد أُضيفت إلى عدة مواضع منها: فَي فاُء الخبار وهي با لعَقيق، والفَي فاُء: الصحراء الملساء. وقال الُمبَرَّ
 : ، قال ُكثَيِّر   وفَي فاُء َرشاد 

ذِ  َمتى  َعِلَمت  تلك الَمِطيَّةُ أنَّكـم   وقد لُُكوا فَي فا َرَشاد  تَُخّوِ   تَس 

 حيث ينزل الناس منها إلى األْبَطحِ، قال ُكثَيٌَّر أيضاً:  -حرسها هللا تعالى-وفَْيفَاُء غزاٍل: بمكَّة 

قَة   بِفَي فا  ما َحجَّ الَحِجي ُج وَكبََّرت   أُناِدي كِ  تِ  َغَزال  ُرف   وأَهلَـّ

 وَجْمُع الفَْيفاِء: فَيَاٍف.

 قحف

: ال ُف والِقَحفَةُ، قال َجرير  ُجمة، والجميع: األق َحاُف والقُُحو  ماغِ من الُجم  ُم الذي فوق الّدِ ُف: العَظ   لَّيث: الِقح 

دُ  َف قائَدهم   واألز  تُو  َّلَت ُهم    قد َجعَلُوا الَمن   ُجنُوُد هللا وان تُـتِـفُـوا فَقَت

وي َحافاً َجَماِجُمها تَه  بانُ  كأنَّها  بذي القاِر أق  تَقَفُ  الَحن َظُل الُخط   يُن 

ُف: سالم مولى بني قيس بن ثعلبة وكان صاحب أمر يزيد بن الُمهلَّب في حربه. تُو   الَمن 
ِرّماُح:  ُسوراُ. وقال الّطِ ُف إالّ َمك   وال يُكوُن الِقح 

ي ِف فـيهِ  كأنَّ    َصِمي ِم أق حاِف الشُّؤونِ  فَراشُ   ُحَطاَم قَي ِض الصَّ

، قال: ورأيت أهل النَّعم إذا َجِربَت  ابِ وقال األ عَِة أو القدحِ إذا ان ثَلََمت  قَةُ من فَِلَق القَص 
ُف عند العرب الِفل  : الِقح  لُهم يجعلون زهريُّ

َرَب بالِهناء الذي جعلوه فيه. ف  ويطلون األج  خاَض في قِح   الَخض 
تِه: و ِف اس  ته وِلح  ِف اس   هو شقُّه.ويُقال: هو أف لُس من ضارب قِح 

َكتَه بداهيِة يُورُدها عليه، وقيل معناه: رماه بنفسه ونطحه عّما يُحاِولُه.  وفي الَمثَِل: رماه بأق َحاِف َرأِسه: إذا أس 
ِف، وأنَشَد الليُث:  : أي َمق ُطوعُ الِقح  ف  ُره، يُقال: رجل  َمق ُحو  ِف أو َكس  ُع الِقح  ُف: قَط   والقَح 

ُجِم  يََدع نَ  فِ هاَم الُجم  فِ  ُصمَّ   الُمق ـُحـو    الصَّدى كالَحن َظِل الَمن قُو 

 إذا جاء ُمفاَجأةً فاق تََحَف كل شيء. -كالفاِعفِ -والقَاِحُف: المطر 
 ، ، فالِقدُّ قدح من جلد  ف  أِس كأنه نِصُف قدح، يقال: ما له ِقدٌّ وال قِح  ِف الرَّ ُف: إناء من خشب على مثال قِح  والِقح 

ُف منم خش  ب.والِقح 
َرأ القيس قت ُل أبيه قال: اليوم  ِف. ولّما بَلَغ ام  فَاُ: َشِرب ُت جميع ما في اإلناء. ويُقال: َشِرب ُت في الِقح  قَِحاف  وقََحف ُت قَح 

. ر  ؛ اليوم خمر  وغدا أم   وغداً نِقَاف 
 والِمق َحفَةُ: الِمذ راةُ يُق َحُف بها الَحبُّ أي يُذَّرى.

. والقَُحي ُف بن َخَمي ر  ن بن معاويَة بن َخفَاَجة بن عمرو بن ُعقَي ل: شاعر  ف بن َحز  بن ُسلي م النَّدى بن عبد هللا بن َعو 
ل ديوان شعر القَُحي ِف: البَِدّي  َدةِ -قال الصَّغَانيُّ مؤلُِّف هذا الكتاب: رأيُت بخّطِ محمد بن َحبيَب في أوَّ بالباء الُمَوحَّ

 .-وتشديد الياء
ُف: الَمغاِرُف وَسي ل  قَُحاف  وقُعَاف  وَجَحاف  وُجَراف  وقال ابُن األعراب ّمِ فيهنَّ -ّيِ: القُُحو   : يذَهُب بُكّلِ شيء.-بالضَّ

 وبنو قُحافَةَ: بطن  من َخث عََم.

دِّ  ةَ بن َكعب بن لَُوّي : أبو أبي بكر الّصِ رضي هللا -ي ق وأبو قُحافَةَ ُعثماُن بن عاِمر بن عمرو بن َكع ب بن سعد ين تَي م بن ُمرَّ
تَنِبُوا السواد.-عنهما ة  فقال: َغيروا هذا بشيء واج   ، أسلم يوم الفتح فاُتَِي به وكأنَّ رأسه ثَغَام 

تََحف َت من شيء فهو قَُحافَة .  وقال ابن دريد: كل ما اق 
فاُء: وهي التي تَق َحُف الشَّيء: أي تذهب به.  وقال أبو زيد: َعَجاَجة  قَح 

 جمع ِحجارةً في بيته فوضع عليها متاعه. وأق َحَف: إذا
 وقال ابن َعبّاد: مرَّ الشيء ُمِضّراً ُمق ِحفاً: إذا َمرَّ ُمقاِرباً.

 واق تََحَف الشَّيء: ذهب به.
.  والتركيب يدل على ِشدَّة في شيء وصالبة 

 قدف



ُف  : القَد  َج أو ا-لغة  أزِديَّة  -ابُن ُدريد  فُّو  لجريد. قال: والقَذ ُف: الَكَرُب إذا قُِطع الجريد عنه فَبقيَت  له : الَكَرُب الذي يسمى الرَّ
 أطراف  طوال، لُغة  أزِديَّة .

. ة  من فَّخار   قال: والقَُداُف: َجرَّ
َداِء، فأخذت ُق، يعني العَُمانيَّة بنت الُجلَن  غي لَمة  وقال غيُره: القُّداُف: الَجف نَةُ: وكانت جارية من العرب بنت بعض ملوكهم تَُحمَّ
ِف لم يبق وهي السُّلحفاة فألبََست ها ُحلَّيها، فان سابت السلحفاة في البحر، فدعت جواريها وقالت: ان ِزف َن، وَجعَلَت  تقول: نََزاِف نََزا

. هذا كله كالم ابن دريد.  في البحر غير قَُداف 
ُح. ُف: النَّز  ، والقَد  ُف: الصَّبُّ  وقال ابن األعرابي: القَد 

 قذرف

: ا ليُّ ، قال أبو ِحزام  غالب بن الحارث العُك  ف  ُرو  ُب، الواِحُد: قُذ   لقَذَاِري ُف: العُيُو 

ر   ِزي رَ  ر  عن القَذَاِري ِف نُـو  سا ال  ُزو  َن الغُُسو    ياُلِخي َن إن لََصو 

 ُسْوُس: األْدنِئاُء الل ِئاُم.نور: أي نََوافَِر. ياُلِخْيَن: يَُصاِدْقَن. ويُقال: هو يَْلُصو إليه: إذا أَحبَّه. والغُ 

 قذف

: فالحاِذُف بالعصا والقاِذُف بالحجارة. ُي بها. يُقال: هم بين حاِذف  وقاِذف  م   القَذ ُف بالِحَجاَرةِ: الرَّ
( قال ابُن َعَرفَةَ: أي يُل قي الَحقَّ في قلب من يشاء.  وقوله تعالى: )قُل  نَّ َربّي يَق ِذُف بالَحّقِ

ن الغيب في أمر النبي وقوله عز وجل:  ُمو  ( أي: يقولون ما ال يعلمون، وذلك أنهم كانوا يَُرّجِ َن بالغَي ِب من َمَكان  بَِعيد  ِذفُو  -)ويَق 
 فقالوا: ساحر وكاهن. -صلى هللا عليه وسلم

 وقوله تعالى: )بَل  نَق ِذُف بالَحّقِ على الباِطِل( أي نأتي به.
: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول هللا وما -صلى هللا عليه وسلم-حديث النبي وقذف المحصنة قذفا: أي رماها. ومنه 

با وأكل مال اليتيم والتولِّي يوم الزَّ  م هللا إالّ بالحق وأكل الّرِ حر وقَت ُل النفس التي حرَّ ُك باهلل والّسِ ر  ؟ قال: الّشِ حف وقذف ُهنَّ
 الُمحصنات المؤمنات الغافالت.

مي قول النابغة الذبيانّيِ: ومن القذف بم  عنى الرَّ

فَة    بالَمـَسـدِ  َصِري َف القَع وِ  له  بَدِخي َس النّحِض بازلُها َمق ذُو 

تَنََزت  منه.  كأنها ُرِميَت  به رمياً فاك 
: أي بعيدة، قال:   ونوى قذَف 

بَة  بالـّدارِ  تَيّاَحة    َول ُي النَّوى إنَّ النَّوى قَذَف   وَشطَّ   يانـاأحـ َغر 

.-مثال َصِدف  وُصُدف  وَطنَف  وُطنُف  -وفالة قذف وقُذف  أيضاً  -بالتَّحريك-ونِيَّة  قذف   : أي بعيدة، وكذلك منزل  قَذَف  وقَِذي ف 
 وقال ابن َعبّاد: القَِذي ُف: َسَحابة  تنشأُ من قِبَِل العيِن.
د :  مى به، قال ُمَزّرِ  وقال غيره: القَِذي فَةُ: شيء يُر 

فَة  قذِ  ِزمِ  فَصاَرت    َشي طان  َرِجي م  َرمـى بـهـا ي    َضَواةً في لَهاِزِم ِضر 

ح  ِلبُع ِدها. : أي َطُرو  ف   وبل َدة  قَُذو 
 وقَذََف: أي قاَء.
ُض الِقذَاِف  ؛ عن ابن دريد، قال: -بالكسر-وَرو   : موِضع 

َرك   َمهُ  َعَرك  باِن أوَّ و  ِجُر الضُّ ضُ   ُمه    يعاً أيَّ تَأِوي مِ الِقذَاِف َرب َرو 

ِة يَِصُف ِحماراً:  مَّ  وقال ذو الرُّ

َض الِقذَاِف إلى جادَ  بيُع له َرو  ي نِ   الرَّ  األصـاِري مُ  وان عََدلَت  عنه قَوَّ

ُد الِقذَاِف: م ألُ الكفَّ فرميَت به، قال: ويُقال ِنع َم ُجل ُمو  َت بيِدك مما يَم  ُر: الِقذَاُف: ما قَبَض  ألُ وقال النَّض  َت بيدك مما يَم  ا قبض 
ُد الِقذاِف هذا، قال: وال يُقال للحجر نفسه نعم الِقذاُف. وقال أبو َخي َرةَ: الِقَذا َم ُجل ُمو  ُف: ما الكف فرميت به، قال: ويُقال نِع 

بَةُ يُخاِطُب ابنه العجاج:  لَه بيدك ورميته، قال ُرؤ   أَطق َت َحم 

دائَك ذو ِقَرافِ  وهو  الِقـذَافِ  بَِحَجرِ  ة  قَذّافَ   ألع 



 والهاُء للمبالغة، الِقَراُف: الَجَرُب، يقول: أنا على أعدائك كالَجَرِب.
: وهي التي تتقّدم من سرعتها وترمي بنفسها أمام اإلبل في سيرها، قال الُكَمي ُت يمد ف  وقُذُف  ح وقال أبو عمرو: ناقة  ِقذاف  وقَذُو 

: أبان بن الوليد بن مالك بن أبي ُخشَ   ي نَةَ البََجليَّ

َمـامِ  َجعَل تُ  َّ   اب ِن الَوليِد أبَان  ِسبَارا إلى  الِقذَاَف ِللَي ِل الّت

ذَاُف.  والِمق ذَُف والِمق ذاُف: الِمج 
 وقال ابن األعارابّيِ: القَذَاُف: الِمي زاُن.

َكُب.  والقَّذاُف: الَمر 
ع  -َرةَ: القََذافَةُ وقال الليث: القَّذاُف: الَمن َجنِي ُق. وقال أبو َخي    : ِللَّذي يُرمى به الشَّيُء فيَب عُد، قال: -والقَذّاُف َجم 

  قَذّافَةً ال بَل  ثِن تان   فَنَصبُوا  أتاني الثَّقَفيُّ الفَـتّـان   لَّما

ي فى  يبى-ويُقال: كان بينهم قِذِّ  : أي ِسباب  وَرمي  بالحجارة.-مثال ِخّطِ
فَةُ  قَة  وِبَراق  ونُق َرة  ونِقار  : ال-بالضَّمِّ -والقُذ  َمة  وبَِرام  ونُقطة ونقاط ونكتة ونِكات  وُجف رة  وِجفاِر وبُر  ؛ كبُر  فَةُ، والجمع قِذَاف  . شُّر 

ت  -رضي هللا عنهما-وفي حديث ابن عَمر  ، وإذا َصحَّ . وعن األصمعّيِ: إنما هي قُذَف  أنه كان ال يصلي في مسجد فيه قِذَاف 
َمُع الرواية مع وج د. وتُج  ً -ود النظير فقد انسدَّ باب الرَّ . وكذلك ما أشرف من رؤوس الجبال، قال  -أيضا قُذَف  وقُذُف  وقُُذفات 

 امرؤ القيس يِصُف ِشع باُ.

 ُ ي ُر عن قُذُفـاتِـهِ  نِيَاقا قَهُ قد تَعَصَّرا يََظلُّ   تَِزلُّ الطَّ بَاُب فَو    الضَّ

 ُعبيد: وبها ُشبَِّهِت الشَُّرُف.نِيَافاً: أي ُمنِي فاُ، قال أبو 
 وقال أبو عمرو في قول تميم بن أُبَّيِ بن ُمق بِل  يَِصف َوِعالً: 

َداً  لَةً َوِقالً  َعو  ُمو   القُُذفا تَُراِث أبيِه يَت بَعُ  على  أَحمَّ القَرا أُز 

: القُذُُف: الموضع ا فَة . وقال األصمعيُّ  لذي َزلَّ عنه وهوى.القُذُُف: القَُحُم، واِحَدتُها: قُذ 
، قال النّابغةُ الَجع ديُّ   يصُف َمنهالً:  -رضي هللا عنه-وقُُذفا النَّهِر: جانِبَاهُ، وكذلك قُذُفا الوادي، الواِحُد: قُذُف 

َرم   َطِلي عَةِ  م  أو َخِمي س  َعَرم  هُ  كَسي لِ   قَو   القُُذفانِ  األتّيِ َضمَّ

.وقال ابن َعبّاد: القَذَُف والقُذُفُ  ُع: قَذَفات  وقُذُفات   : النّاحيةُ، والَجم 
. بَاص  : بمنزلة بَص   وقَرب  قَذّاف 

 والُمقَذَُّف: الُملَعَُّن، قال ُزَهي ُر بن أبي ُسلمى: 

الح ُمقَذَّف   لدى فاُرهُ لم له  أسد  شاكي الّسِ مِ  ِلبَد  أظ   تُـقَـلَـّ

لََب.وقيل: الُمقَذَُّف: الذي قد ُرِمَي باللَّحم رمياً فصا  ر أغ 
 والتَّقَاذُُف: التََّرامي، قال الُمَرقُِّش األكبر: 

يها كالتَّقاذُفِ  ُجَماِليَّة    َعلَت ها َكب َرة  أو بَُوي ِزل   َسِدي س     في َمش 

كِض، وأنشد لجريٍر يصف فََرساً:   وقال اللَّيُث: فََرٌس ُمتَقاِذٌف: إذا كان سريع الرَّ

عِ اَوالِ  َعِلق    انَـهُ تَئق  كأنَّ ِعـنـ ُمتَقلِذف   َرَد من ُجذُو    بأج 

مي والطَّرح.  والتَّْركيُب يُدلُّ على الرَّ

 قرصف

ُف: القاِطُع. ُصو   ابن األعرابي: القُر 
ُف. ُرو  صافَةُ: الُخذ   والِقر 

صافَةُ: المرأة التي تتدحرُج كأنها كرة، وكذلك الناقة.  والِقر 
َدَرةُ بن َخيَشنَ  صافَةَ َجن  بَة .-رضي هللا عنه-ةَ الِكنانيُّ وأبو قِر   : له ُصح 

َصافَةَ.  وقال ابُن َعبّاد: لُع بة  لهم يُقال لها قاصَّةُ ِقر 
 وقال ابُن خالََوي ِه: الُمق َرن ِصُف: األسُد.

َصَف: أسرع.  تَقَر 

 قرضف



ُف: َعصا الّراعي. ُضو   ابن َعبّاد: القُر 
ُف: الكثير ا ُضو   ألكِل.وقال ابن األعرابّيِ: القُر 

 قرطف

َدُح عبد الرحمن بن َعن بََسةَ بن سعيد بن العاص:  َطُف: القَِطي فَةُ، قال الُكَمي ُت يَم    القَر 

رُ  ولم ن  تُـَولِّـي األُمـو  َجاَزها  تَُك ِممَّ ِقـلُ  أع  تَـثـ   وهو ُمس 

لِ  عليه َملُ  من  الَمناَمةُ ذاةُ الـفُـُضـو  َطُف الُمخ  ِن والقَر    الَوه 

ُن: الضَّع ُف.الوَ   ه 
 :  وقال ُمعَقُِّر بن أوس بن ِحمار  الباِرقيُّ

يَانِـيَّة   َصـت  بَـنِـي هـا وذُب  فُ  بأن    أو    َكذََب القََراِطُف والقُُرو 

نَُموها. ِف فاغ   أي عليكم بالقراِطِف والقُُرو 
َطُف  ً -والقَر  مِث كالسُّ -أيضا لَة ، وقال الفَّراُء: هو ثََمَرةُ الّرِ بُلَِة البيضاء.: بَق   ن 

 قرعف

فََع: كلُّه إذا تَقَبََّض. َعَف الرجل واق َرَعفَّ وتَقَر   ابن دريد: تَقَر 

 قرف

ف   : ِقر  ر  ُف الخبز: الذي تَقَشَّر منه ويبقى في التَّنُّور.-بالكسر-ُكلُّ قِش  َمانة. وِقر  ُف الرُّ  ، ومنه قِر 
تَلَُع منها من البُقُو   ُف األرض: ما يُق  ِق. ومنه حديُث ُعمر وقِر  أّن رجال من أهل البادية جاءه فقال: متى  -رضي هللا عنه-ِل والعُُرو 

َف األرض وأِجُد َحَشراتها، قال: كَ  َف األرض فال تَق َرب ها، قال: فإني أِجُد ِقر  َت ِقر   فاك كفاك.تَِحلُّ لنا الَمي تَةُ؟ فقال: إذا َوَجد 
ِديَِة، ويُقا فَةُ: من األو  ي ِب.والِقر  ب  من افواِه الّطِ فَةُ القََرن فُِل. وقال ابن دريد َضر   ل لها: قِر 

بير  فَةُ: الُمَخاُط اليابس في باطن األنف. وفي حديث ابن الزُّ أنه قال: ما على أَحِدكم إذا أتى المسجد أن  -رضي هللا عنهما-والِقر 
فَةَ أنفه. ِرَج ِقر   يُخ 

فَتي: أي هو الذي أتَِّهمُ  فَة : وفالن ِقر  فَتي: أي الذين عندهم أُظنُّ َطِلبَتي. ويُقال: َسل  بني فالن عن ناقَتِك فإنَّهم ِقر  ه. وبنو فالن  ِقر 
 أي تَِجُد َخبرها عندهم.

نَعُ -وفي الَمثَِل: أَعزُّ  وى: أم  : هي امرأة  فََزاِريَّة  كانت تحت مالك بن ُحذيفة بن ب -ويُر  فَةَ. قال األصمعيُّ در، وكان يُعَلَُّق من أّمِ قِر 
. َرم   في بيتها خمسون سيفا لخمسين رُجال ُكلُّهم لها َمح 

. وقيل: بَي ِهس  فَةُ بن بَُهي س  َماِء قِر  : من التّابعين.-وأبو الدَّه  م  فَةُ بن مالك بن َسه   ويُقال: قِر 
: شاعر. ذيُّ َعَوذُ بن غالب بن قَُطي عَةَ بن َعب س  فَةَ العَو   وحبيُب بن ِقر 

ُف و مان ويُجعل فيه الخل ُع وهو لحم يُطبخ بتوابل فيُف رغُ فيه، قال ُمعَقِّر -بالفتح-القَر  فَِة وهي قُشور الرُّ : ِوعاء  من جلد يُدبغ بالِقر 
 :  بن أوس بن حشمار  البارقيُّ

يَانِـيَّة   َصـت  بَـنِـي هـا وذُب  فُ  بأن    أو    َكذََب القََراِطُف والقُُرو 

 : قََرَف عليهم: بَغى عليهم.وقال األصمعيُّ 
. : أي تَقَشََّرت  فت  ، وتَقَرَّ تَها، وذلك إذا يَبَِست  فاً: إذا قََشر  َحةَ أق ِرفُها قَر   وقََرف ُت القَر 

 وقََرف ُت الرجل: أي ِعب تُه. ويُقال: هو يُق َرُف بكذا: أي يُرمى به ويُتّهم.
لَعِ الصمغة، ألن الصمغة، ألن  وقولهم: تركته على مثل َمق ِرِف الصمغة: وهو موضع

ِف أي القشر، ويروى: مثل َمق  القَر 
 الصمغة إذا قُلعت لم يبق لها أثر. ومثله قولهم: تركته على مثل ليلة الصدر، لن الناس ينفرون من منى فال يبقى منهم به أحد.

 وفالن يَق ِرُف لعياله: أي يكسب.
: أي شديد الحمرة. وفي الحد ف  فاً. وقد ُكتِب الحديث بتمامه في تركيب ش ن خ ف. ويُقال وفالن أحمر قَر  -يث: أراك أحمر قَر 

 ً ِف؛ عن اللِّحيانّيِ، وأنشد: -أيضا  : أحمر كالقَر 

َمرُ  َعجُ  أح  وى أد  ِف وأح    كالقَر 

ُر، واألق َرُف: األحمر. ُف: االدُم الُحم   وقال أبو عمرو: القُُرو 
: ومنه الحديث: هو قََرف  أن يُبَارك له فيه.وقال أبو سعيد: يُقال إنه لَقََرُف أ َهريُّ . وقال األز   ن يفعل ذاك: مثل قََمن  وَخِلي ق 

ً -والقََرُف  . وروي أن أبا ُعمير فروة بن ُمسيك بن -بالكسر-: ُمَداناةُ المرض، يُقال: أخشى عليك القََرَف: وقد قَِرَف -أيضا



: إن أرضا عندنا وهي أرض َريعنا وميرتنا وإنها -صلى هللا عليه وسلم-لنبيقال ل -رضي هللا عنه-الحارث بنسلمة الُمرادي 
 وبئة، فقال: دعها فإن من القََرِف التلف.

 ويقال: هو قََرف  من ثوبي وبعيري: للذي تتهمه.
ُس.  وقال ابن َعبّاد: القََرُف في المرض: النُّك 

 الروى كاألبى. قال: والقََرُف: داء يأخذ البعير فيقتله؛ ويكون من شم بول
ة. : أي َمَحمَّ  وأرض قََرف 

 : بطن من المعافر.-بالفتح-والقََرافَةُ 
 .-رحمه هللا-أيضاً: مقبرة أهل مصر، وبها قبر اإلمام الشافعي -والقََرافَةُ  

 وقََراُف: قرية في جزيرة من جزائر بحر اليمن بحذاء الجار أهلها تجار.
تَسسباً.: إذا ك-مثال تُؤَدة  -ورجل قَُرفَة    ان ُمك 

: إذا كان مخروطا ضامرا لطيفا.  وقال ابن َعبّاد: رجل َمق ُروف 
ويقال: ما أبصرت عيني وال أق َرفَت  يدي: أي ما دنت منه. وما أق َرف ُت لذاك: أي ما دانيته وال خالطت أهله. وقال أبو عمرو: 

 أق َرَف له: أي داناه.
نَةَ من ال فرس وغيره: الذي أمه عربية وأبوه ليس كذلك، ألن اإلقراف إنما هو من قبل الفحل، والُمق ِرُف: الذي دانى الُهج 

 والهجنة من قبل األم.
 وقال الليث: أق َرَف فالن فالنا: وذلك إذا وقع فيه وذكره بسوء. وقول ذي الرمة: 

ه  َغي َر ُمق ـِرفَة   تُِري كَ    ليس بها خال  وال نََدبُ  َمل َساءَ   ُسنَّةَ َوج 

نة.يق  ول: هي كريمة األصل لم يخالطها شيء من الُهج 
فَِة والظنة والتهمة.  ويقال: أق َرف َت بي وأظننت بي وأتهمت بي: أي عرضتني للِقر 

 وقال أبو عمرو: أق َرَف آل فالن فالنا: وهو أن يأتيهم وهم مرضة فيصيبه ذلك فاق تََرَف هو من مرضهم.
 ن  يَق تَِرف  َحَسنَةً( أي يكتسب.واق تََرَف: اكتسب. وقوله تعالى: )ومَ 

 وقوله تعالى: )ول يَق تَِرفُوا ما ُهم  ُمق اَِرفُوَن( أي ليعملوا ما هم عاملون من الذنوب، يقال: اق تََرَف ذنبا: أي أتاه وفعله.
: وهو الذي اشتُري حديثاً.  وبعير ُمق تََرف 

أنه قال: شهدت  -رضي هللا عنه-تَه. وما قاَرف ُت سوء: أي ما دانيته. وعن أنس والُمقَارفَةُ: الُمقَاَربَةُ، وكل شيء قاربته فقد قاَرف  
ورسول هللا جالس على القبر؛ فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم من احد لم  -صلى هللا عليه وسلم-دفن ابنة رسول هللا 

 ها، قال ابن المبارك: قال فُلَيح: أراه يعني الذنب.: أنا، قال: فإنزل في قبر-رضي هللا عنه-يُقاِرِف الليلة؟ فقال أبو طليحة 
 وقال ابن فارس: قاََف امرأته: جامعها، ألن كل واحد منهما ليباس صاحبه.

َحةُ: أي تَقَشَّرت، قال عنترة بن شداد:  فَِت القَر   وتَقَرَّ

ِم َكـِري َهة   ُعاللَتُنا يافِنا  في كّلِ يَو  فِ  بأس  ُح لم يَتَقَرَّ   والقاُلر 

راعه.  والتركيب يدل على مخالطة الشيء وااللتباس به واد ِ

 قرقف

قَفُ  ِعُد شاربها، وأنكر ذلك عليه أبو عبيد، وقال السُّكري: القَر  قَُف: الَخمر، وقال ابن األعرابي: ُسميِّت بذلك ألنها تُر  : القَر 
قَُف: التي عد عنها صاحبها من إدمانه إيّاها، وقال الليث: القَر  يُرعد عنها صاحبها من إدمانه إياها، وقال الليث:  التي يُر 

قَُف: تُوصف به الخمر ويوصُف به الماء البارد: قال الفرزدق في وصف الماء:   القَر 

لَـتـاِن ُسـالفَة   وال قَفُ  وأب يَضُ   زاَد إالّ فَض    من ماِء الغََماَمِة قَر 

قَف  وأبيض من ماء الغمامة.قال األزهري: هذا َوهم، في البيت تأخير أُريد به التقد  يم، والمعنى: ُسالفة قَر 
ُف: الخمر. قُو   وقال ابن عبّاد: القُر 

؛ ال شعر وال صوف؛ بكل بلد يطوف. ويعني به الدرهم األبيض. قُوف  فاً، قال الساجع: أبيض قُر  قُو   وقال الليث: يسمى الدرهم قُر 
قُُف  قُُب : َطير صغار كأنها ال-بالضم-وقال غيره: القُر  عَاء. قال األزهري: هو القُر   .-بالباء-صَّ

قَفَنَّةُ: الَكَمرةُ.  وقال الفَّراء: من نادر كالمهم: القَر 
قَفَنَّةُ. وقد ُكتب ال : أنه قال: إذا كان الرجل ال يُنِكر عمل السوء على أهله جاء طائر يُقال له القَر  حديث وفي حديث وهب بن ُمنَبِّه 

 ع. بتمامه في تركيب ق ن ذ
: شديد الصوت.  وقال ابن عبّاد: ديك قَُراقِف 

قََف: أرعد؛ عن ابن األعرابّيِ.  وقَر 
قَِف ثناياه بعضها ببعض؛ أي يصِدَم، قال:  ِرُد: أي َخِضَر حتى يُقَر  قَِف الصَّ  وقُر 



قَِف الصَِّردُ  لَي لُ   َضِجي ُع الفَتى إذا بََرَد ال نِع مَ    ُسَحي راُ وقُر 

داِء ومنه حديث أم ا داء  -رضي هللا عنها-لدَّر  ه  -رضي هللا عنه-قالت: كان أبو الدَّر  قَُف فأُضمُّ يغتسل من الجنابة فيجيُء وهو يُقَر 
 بين فَِخَذيَّ وهي ُجنب لم تَغ تَسل.

قَفَةُ في هدير الحمام والفحل والضحك: الشدة.  وقال ابن عبّاد: القَر 
تَعََد. قََف: أي ار   وتَقَر 

 قشف

 ، وقد قَِشَف قََشفاً، وقَُشَف قََشافَةً.-بالتحريك والتسكين-لقََشُف: قَذر الجلد، ورجل قَِشف  وقَش ف  الليث: ا

ُر نفسه بالماء واالغتسال، يُقال: أصابهم من  وقال غيره: القََشُف: رثاثةُ الهيئة وسوء الحال وضيق العيش وإن كان مع ذلك يَُطهَّ
.  العيش َضفف  وشَظف  وقََشف 

 الفّراُء: عام أقَشُف: أي يابس شديد.وقال 
ً -ورجل قَِشف   َحت ه الشمس أو الفَق ُر فتغيََّر.-أيضا  : إذا لَوَّ

 : حجر رقيق أي لون كان.-الواحدة قَُشافَة  -وقال ابن عبّاد: القُشاُف 
ُف: الذي ال يُبالي ما ُف: الذي يتبلَّغ بالقوت وبالُمَرقَّعِ، وقيل: الُمتَقَّشِ  تلطَّخ بجسده؛ وهو قول الليث. والُمتَقَّشِ

 قصف

ي ح( أي ِريحا ِسَل عليكم قاِصفاً من الّرِ : شديدة. وقوله تعالى: )فَيُر   القصُف: الكسر، يقال: قََصفَِت الريح السفينة. وريح قاِصف 
وا له قناة. و"قد" ُكتِب : وال قََصفُ -رضي هللا عنها-تقِصُف األشياء أي تكسرها كما تُق َصُف العيدان وغيرها. وفي حديث عائشة 

 الحديث بتمامه في تركيب ب ذ ع ر.
الرياح ثمان: أربع رحمة وأربع عذاب، فأما الرحمة فالنّاِشرات والذاريات  -رضي هللا عنهما:-وقال عبد هللا بن عمرو 

رات، وأما العذاب فالعاصف والقاصف  . وفي حديث -ا في البروهم-والصَّرصر والعقيُم  -وهما في البحر-والمرسالت والُمبّشِ
كه العواصف وال تُزيله القواِصُف، وقد ذُِكر الحديث بتمامه في تركيب ع ب ب. -رضي هللا عنه-علي  : كنت كالجبل ال تُحّرِ

يح العاصف والرعد القاصف.  وقال ابن دريد: في ُدعائهم: بعث هللا عليه الّرِ
فّراط  ِلقاِصف يَن. القاِصفُوَن: الذين يزدحمون كأن بعضهم يِقصف بعضا  : أنا والنبيُّون-صلى هللا عليه وسلم-وفي حديث النبي 

ط الزحام بداراً إليها، ويقول: تتقدَّم األمم إلى الجنة وهم على أثرهم، وقال ابن األنباري: أي أنا والنبيون متقدمون في  ِلفر 
 الشفاعة لقوم كثير متدافعين مزدحمين.

: ما شيَّبَك؟ قاال: هود وذواتُها قصفن عليَّ األمم. يقول: ذُِكَر فيهن َهالك -صلى هللا عليه وسلم-وفي الحديث: أن رجال قال للنبي 
 األمم فاجتمع ذلك.

 ورعد قاِصف: شديد الصوت، يُقال: قََصَف الرعد وغيره قِصفاً.
ً -والقَِصي ُف   َهِشي م الشجر. -أيضا

 والقَِصيُف: َصِريُف الفحل.
ُ يَ  -بالكسر-وقَِصَف العود  . -بالتحريك-ق َصُف قََصفا ار  : أي َخوَّ  فهو قَِصف 

: إذا طال حتى انحنى من طوله، قال لبيد رضي هللا عنه:   وقَِصَف النَّبت يقصف قصفا فهو قَِصف 

حاِل َعِمي مِ  قَِصف    تَّزيَّنَِت الِجَواُء بفـاِخـر   حتّى   كأل واِن الّرِ

 ً  ، وأنشد: وقال الليث: قَِصَف الرمح: إذا انشقَّ عرضا

عي غيُر ُمؤتََشب   َسي في َمر    َجِريءٌّ وفَر  ز  على وأس  لُو   قََصفِ  غيُر َمج 

فُه.  وقَِصَف نابُه: إذا انكسر نِص 
 واألق َصُف: الذي انكَسرت ثَنِيَّتُه.

. فَي ِن؛ فهو قَِصي ف  وقَِصف   قال: واألق َصُف: الشيء يَن قَِصُف نِص 
. وقَِصفَِت القناة قََصفاً: إذا  انكسرت ولم تَِبن 

 وقال ابن األعرابي: رجل قَِصُف البطن: وهو الذي إذا جاع فَتَر واسترخى ولم يتحمل الجوع.
ً -ورجل قَِصف    : سريع اإلنكسار عن النجدة.-أيضا

 قامة في األكل والشرب.: َهِدي ُر البعير وهو شدة ُرغائه.وقال ابن األعرابي: القُُصوُف: اإل-بالتَّحريك فيهما-والقََصُف والقََصفَةُ 
فَةُ  فَان  -بالسكون-والقَص  ف  وقُص  . وقال ابن دريد: -مثال تمرة وتمر وتُمران-: قطعة من رمل تَن قَِصُف من معظمه، والجمع: قَص 

 َعِقيب هذا التركيب. -إن شاء هللا تعالى-، وهو الصواب، ونذكرها -مثال ِعنَبَة وبالضاد الُمع َجَمةِ -هي الِقَضفَةُ 



فَةُ  ً -والقَص  َمِة.-أيضا قاةُ الدرجة مثل القَص   : َمر 
فَةُ القوم  ً -وقَص   : تدافعه وتراحمهم.-أيضا

ُف من اللهو فال أحسبه عربيا صحيحا.  وقال ابن دريد: فأما القَص 
 .-قال: وقد سمت العرب قَِصافاً ?بالكسر

: بطن منهم.  وبنو قَِصاف 
 ِقَصاَف.وقال النَّضُر: تسمى المرأة الضخمة: ال

ً -والِقَصاُف  ، وفيه يقول زياد بن األشهب: -أيضا  : فرس كان لبني قُشير 

هُ  أتاني   فقد بَِرَح الَخفَاءُ  َعالنِيَةً   بالِقَصاِف فقال ُخذ 

قاد. واية: "أتاني بالفَُطي ِر" وقال: البيُت للرُّ  وانكر أبو الندى هذه الرواية وقال: الّرِ

َصُف: القَِطي فَةُ.  على َصع َدة  يتبعها ُحذَاقيٌّ عليها قَوَصف  لم يبق منها  -صلى هللا عليه وسلم-ومنه الحديث: خرج رسول هللا والقَو 
ُر. قَُر: الظَّه  ُش، والقَر  : الَجح  َدةُ: األتاُن، والُحذَاقيُّ  إالّ قرقُرها. الصَّع 

طى.  وقال ابن عبّاد: القََصفَةُ: ِدقَّةُ األرطى، وقد أق َصَف األر 
 تَّقَصُُّف: التََّكسُُّر.وال

 والتَّقَصُُّف: اللهو واللعب على الطعام والشراب.
قالت في حديث طويل: ثم بدا ألبي  -رضي هللا عنه-وذكرت أباها  -رضي هللا عنها-والتَّقَصُُّف: االجتماع. ومنه حديث عائشة 

ُف عليه نِساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون فابتنى مسجدا بفاء داره؛ وكان يصلي فيه فَيَتَقَصَّ  -رضي هللا عنه-بكر 
 إليه.

َن على رجل بقُباءيزعم أنه نبي. أي من شدة ازدحامهم -رضي هللا عنه-وفي حديث سلمان  لَةَ يَتَقاَصفُو  : قال يهودي: أن بني قَي 
 يكسر بعضهم بعضاً.

الُهذلي، فدعا عليه ابن العجوة فاستُجيبت دعوته، وقد ُذكرت : رجل من ُخناَعة ظلم قيس بن العجوة -بضم التاء-وأبو تُقاِصَف 
 القصة بتمامها في تركيب ع و د.

وا. ومنه حديث النبي  : والذي نفس محمد بيده -صلى هللا عليه وسلم-واالن ِقَصاُف: االندفاع، يقال: ان قََصفُوا عنه: إذا تركوه ومرُّ
ني من انقصافهم على باب الجنة أهم  عندي من تمام شفاعتي. أي اندفاعهم، يعني أن استسعادهم بدخول الجنة وأن يتم لما يُِهمُّ

لهم ذلك أهم عندي من إن أبلغ أنا منزلة الشافعين الُمشفعين، ألن قبول شفاعته كرامة له وإنعام عليه، فوصولهم إلى ُمبتغاهم 
ِط شفقته على أمته. رزقنا هللا شفاع  ته، وأتم له كرامته.آثر لديه من نيل هذه الكرامة لفَر 

 والتركيب يدل على الكسر.

 قضف

 : القَطاةُ، أو ضرب من الطير في بعض اللغت؛ عن أبي مالك.-بالتكريك-ابن دريد: القََضفَةُ 
زال، قال: والِقَضُف والقََضُف والقََضافَةُ: من قولهم رجل قَِضي ف  بيِّن الِقَضِف والقََضِف والقََضافَِة: للنحيف من خلق ال من هُ 

.  والجمع: قَِضاف 
فَان  -قال: والِقَضفَةُ   : وفي قطعة من الرمل تَن قَِضُف من معظمه أي تنكسر.-والجمع قُض 

: قطعة من األرض تغلُُظ وتحدودب وتطول قليال. وقال الليث: القََضفَةُ: أكمة كأنها حجر واحد، والجميع: -بالتحريك-والقََضفَةُ 
 سيلها من بينها.القََضُف والِقَضاُف، ال يخرج 

فَاُن: أماكن مرتفعة من الحجارة والطين. فَاُن والقُض   وقال األصمعي: الِقض 
وقال أبو خيرة: القََضُف: إكام صغار يسيل الماء بينها وهي في ُمطمأن من األرض وعلى جرفة الوادي، الواحدة قََضفَة ، قال 

مة:   ذو الرُّ

قَـت   وقد عَاَف وَغرَّ   َجذ عاَن الِقَضاِف النََّواِبكِ  َجَواِري هِ   َخنََّق اآلُل الّشِ

َضاِف. َِ  الُجذ عاُن: الصغار، ويروى: "البََرانِِك" وهي مثل الِق
 الغامدي:  -وقيل: َسِلي َمةَ -والقََضُف الحجارة الرقاق، قال عبد هللا بن َسلََمةَ 

بُ  يَُحفُّ   على أَوابَِد نـاِجـيَات   َدَرأ تُ    ِرياَضها قََضف  َولُو 

قَّة، قال قيس بن الخطيم:   والقََضُف: الد ِ

ِل النَِّساِء ِخل قَتُهـا بَي نَ  د    ُشُكو  لَة  وال قََضفُ  قَص    فال َجب 

 والتركيب يدل على دقة ولطافة.



 قطف

ُف  فاً: َجنَب ته. والِقط  ُف اسم للثمار ا-بالكسر-قََطف ُت العنب أقِطفُه قَط  فُها : العُنقود. وقال الليث: الِقط  فَِة. وقوله تعالى: )قُُطو  لَمق ُطو 
دانِيَة ( أي ثمارها دانية من متناولها ال يمنعه بُعد وال شوك. وفي الحديث: يجتمع النفر على القطف فيُشبعهم، وقد ُكتب الحديث 

 بتمامه في تركيب ف ث ر.
ِعيَّة  تسلنطح لَة  ِرب  فَةُ: من السُّّطاح؛ وهي بَق  وتطول، ولها شوك كالحسك وجوفه أحمر، وورقها أغبر، وهذا  وقال الدينوري: الِقط 

ُف يُشبه الحسك. والقوالن متَّفقان.  عن األعراب القدم. وقال غيرهم من الرواة: الِقط 
: من شجر الجبل وهو مثل شجر اإلّجاص في القدر؛ وورقته خضراء معرضة حمراء األطراف -بالتحريك-قال: والقََطُف 

 متين تُتخذ منه األصناق أي الَحلَُق التي تُجعل في أطراف األروية. أخبرني بذلك كله أعرابي، وأنشد: خشناء، وخشبه ُصلب 

ة نَاق القََطف   أِمرَّ   اللّيف وأص 

َمَق.  وقََطف  آخر: من احارا البقول، وهو الذي يسمى بالفارسية: السَّر 

ِف. وفي حديث الحّجاج: أن ه خطب حين دخل العراق فقال في خطبته: إني أرى رؤوسا قد أي نَعَت  والقََطاُف والِقَطاُف: وقت القَط 
 وحان قِطافها.

فاً: إذا ضاق مشيُها، قال زهير بن أبي ُسلمى يِصُف ناقةً:  -بالكسر-والِقَطاُف: اسم من قََطفَِت الدابة تَق ِطُف   قَط 

كاِب وال خِ  قَِطاف    الفَقَاَرِة لـم يَُخـن ـهـا بآِرَزةِ    الَءُ في الّرِ

ت مع النبي -رضي هللا عنهما-وقال جابر بن عبد هللا  في بعض الغزوات، فبينا أنا على جملي  -صلى هللا عليه وسلم-: خرج 
فلحق بي فضرب َعُجز الجمل بسنوط؛ فانطلق أوسع جمل ركبته قط يواهق ناقته مواهقة.  -وكان جملي فيه ِقَطاف  -أسير 

ِف وه ، والُمَواَهقَةُ: المباراة في السير.واشتاق الِقَطاِف من القَط  ُع، ألن السير يجيُء ُمقطعاً غير ُمطرد   و القَط 
بَةُ:  : من الِقَطاِف، قال ُرؤ  ف   ودابة قَُطو 

ِم السَّـِدي فُ  كأنَُّهنَّ  فُ  أَراكُ   في الدَّ يُها قَُطو    أي ك  َمش 

ِ، قال نَجَ   بَة بن ربيعة الفزاري: والقَُطْوُف: فرس جبار بن مالك بن حمار الشَّْمخي 

قِـفَـهُ الـذي لم قِفُ  َوقَفَ   أن َس َجبّاراً وَمـو  ُف وكان ِنع َم الَمو    القَُطو 

نَاِق. فَها بالِمع   ويقال: ألُلحقَنَّ قَُطو 
 ويقال: أق َطُف من ذرة، ومن َحلَمة، ومن أرنب.

، قال يعقوب عن أبى عمرو، يق ُف: الخدوش، الواحد: قَط ف   ال: قََطفَه يَق ِطفُه: أي خدشه، قال حاتم: والقُُطو 

قيٌّ فال أنَت ضـائر   ِسالُحكَ  الَك تق ِطفُ  َعد ّواً   َمر  هَ َمو    ولكن  َوج 

فَةُ: األثر.  والقََطُف والقُط 
مة يصف ظليما:  مل، والجمع: قطائف وقُُطف، قال ذو الرُّ  والقَِطي فَةُ: ِدثار ُمخ 

داَء مُ  َهَجنَّع   َمـلَة  راَح في َسو  بِِه الُهُدبُ  من  خ  لى ثَو    القَطائِف أع 

 والقَِطي فَةُ: قرية دون ثنيَّة العقاب لمن طلب دمشق في طرف الربية من ناحية حمص.
ِل القطائف.  وأما القَطائف التي تؤكل فال تعرفها العرب، وقيل لها ذلك ألن على وجهها مثل َخم 

ب  ُمنضمرة.  والقَطائُف من التمر: ُصه 
 القَِطي ُف: قرية بالبحرين.و

 : األمة.-مثال قََطامِ -وقََطاِف 
ُف والقَُطافَةُ: ما يَسقط من العنب إذا قَِطَف كالُجَرامة من التمر.وأق َطَف الَكرم: أي دنا قَِطافُه. وأق َطَف القوم: أي حان ِقَطا

 ُكرومهم.
ة مَّ فاً، قال ذو الرُّ  يصف جنديا:  وأق َطَف الرجل: إذا كانت دابَّته قَُطو 

ِطف  َعِجل   كأنَّ  ال ُمط  لَي ِه ِرج  َدي هِ  إذا  ِرج  نِـي مُ  تََجاَوَب من بُر   تَـر 

 وقَطََّف في الشيء: أثر فيه.
ِف وهو الخدش، وأنشد األزهري:   والتَّق ِطي ُف: مبالغة القَط 

نَـهُ ُمـتَـبَـذَّالُ  وُهنَّ  ةً لم تُ  َخَمش نَ   إذا أب َصر  هاً ُحرَّ   قَطَّفِ ُوُجو 



 أي لم تُخدَّش.
ِف وهو َجني الثمر، قال العجاج: -أيضاً -والتَّق ِطي ُف   : مبالغة القَط 

ـفـا كأنَّ  نابِِه ما قَطَّفا قَطَّفَ   ذا فَّداَمة  ُمنَـطَّ   من أع 

 والُمقطَّفَةُ من الرجل: الِقصار.
 والتركيب يدل على أخذ ثمرة من شجرها ثم يُستعار ذلك.

 قعف

  النخلة: قَلَع تُها من اصلها.قَعَف تُ 
ِف وهو اشتفافك ما في اإلناء أجمع.  والقَع ُف: لغة في القَح 

 وقال الليث: القَع ُف: شدة الَوطء واجتِراُف التراب بالقوائم، وأنشد: 

ِرمِ  يَق عَف نَ  َمةً   باعاً َكفََراِش الِغض  لُو  لَمِ  وضاِحياً لم َمظ   يُظ 

: المكان الكثير ِرم   اللين اللزج. الِغض 
 والقاِعُف من المطر: الشديد يَق عَُف الحجارة أي يجرفها عن وجه األرض.

 : السقوط في كل شيء، وقال في موضع آخر: القَعَُف: سقوط الحائط.-بالتحريك-وقال ابن األعرابي: القَعَُف 
 قال: والقَعَُف: الجبال الصغار بعضها على بعض.

 وانقَعر.وان قَعََف الُجُرف: إذا انهار 
 وان قَعََف الحائط: أي انقلع من اصله. وقال ابن دريد: ان قَعََف الشيء: إذا زال عن موضعه خارجاً، وأنشد: 

تي ال تُن قَـِعـف   ُشّدا ِد النَِّطف   إذا  َعلَيَّ ُسرَّ يَةَ العَو    َمَشي ُت ِمش 

 ويُروى "ِشكَّتي".
 واالق تِعَاُف: االقتالع.

ً -واالق تِعَاُف  ذ  رغيب، وأنشد األصمعي: أيضا  : أخ 

تَثِث   واق تَِعفِ  َدُحها ِلَمـن   فإنَّما  الَجل َمةَ منها واق   يَِرث   تَك 

 يُقال: اخذ الشيء بجملته: أي كله.

 والتَّقَعُُّف: االنِقعَاُف.
تَِراِف شيء وأخذه أجمع.  والتركيب يُدل على اج 

 قفف

: يَب يس أحرار البُقول وُذُكورها، و  أنشد الليث: القَفُّ

َت ِخل ِفها والِخل فِ  كأنَّ    أف عى في يَبِي س  قَفِّ  َكشَّةُ   َصو 

 : يْنوريُّ  والقَِفْيُف والَجِفْيُف مثله، يقال: اإلبل فيما شاءت من َجِفْيٍف وقَِفْيٍف؛ وأنشدالد ِ

مِ  تَُدقُّ  ً   في القَّفِ وفي العَي ُشو   الطَّـِخـي مِ  َكِقَطعِ  أفاِعيا

غم.الطَِّخي مُ  َخُم: مثُل األد  َخِم وهو اللحم يُيَبَُّس فيسَودُّ، واألط   : من األط 
 وقال األصمعي: قَفَّ العشب: إذا اشتد يُب ُسه.

فاً.  ويقال للثوب إذا َجفَّ بعد الغسل: قد قَفَّ قُفُو 
 وقَفَّ شعري: أي قام من الفََزع.

ِرُق الدراهم بين أصابعه، وقد قَفَّ  . وفي حديث بعضهم وضرب مثال فقال: ذهب قَفّاُف إلى -بالضم- يَقُفُّ والقَفّاُف: الذي يَس 
ِرُق بمفِّه عند االنتقاد قال:   َصي َرفي بدراهم. وهو الذي يَس 

البِ  من  بَكفِِّه َسب ِعيَن مـنـهـا فَقَفَّ  قَِة الّصِ ِد الُمَزوَّ   السُّو 

رضي هللا -: أنه قال ُحذيفة -رضي هللا عنهما-اك. ومنه حديث ابن عمر ويقال: أتَي تُه على قَفّان ذاك وقافِيَته: أي على أثر ذ
فقال: إني أستعمله ألستعين بقوته ثم أكون على قَفّاِنه. يريد:  -ويروى: بالرجل الفاجر-: أنك تستعيُن بالرجل الذي فيه -عنه



بالعمل ينفعني وال تدعه ُمراقبتي وكالءة ثم أكون على أثره ومن ورائه أتتبُع أموره وأبحث عن أخباره؛ فِكفايته واضطرعه 
 عيني أن يختان. وأنشد األصمعي: 

تُهُ  وما  واِسـعِ  على قَفّاِن ذلكَ  بِِخي م    قَلَّ عندي الماُل إالّ َستَر 

اري وقيل: هو من قولهم: فالن قَفّان  على فالن وقَبّان عليه: أي أمين عليه يتحفظ أمره ويحاسبه، كأنه شبَّه اطالعه على مج
ه مسدَّه.  أحواله باألمين المنصوب عليه إلغنائه مغناه وسّدِ

نُه وقال األصمعي: قَفّاُن كل شيء: جماعه واستقصاء معرفته. وقال بعضهم: قَفّانُه إبّانُه، يقال: هذا حين ذاك وربّانُه وقَفّانُه وإبّا
 وأَوانه.

َدة  تأخذ من الحمى. : القُفَّةُ ِرع   وقال ابن ُشَمي ل 
، قال امرؤ القيس:  -بالضم-فُّ والقُ  نِها وَصلُبت حجارته، والجمع: قِفَاف  وأق فَاف   ما ارتفع من األرض من ُمتُو 

نا ساَحةَ الَحّيِ وان تَحـى فلّما ز  ُن َخب ت  ذي قِفَاف  َعقَن قَلِ  بنا  أج    بَط 

ُن ِحق ف  ذي ُركام".  ويروى: "بَط 
: ما ارتفع من األ : القُفُّ : القُفُّ حجارة غاّص بعضها ببعض وقال َشِمر  رض وَغلُظ ولم يبلغ أن يكون جبال. وقال ابن ُشَمي ل 

ُمترادف بعضها إلى بعض حمر  ال يخالطها من اللين والسهولة شيء، وهو جبل غير أنه ليس بطويل في السماء؛ فيه إشراف 
ً -على ما حوله، وما أشرف منه على األرض حجارة؛ تحت تلك الحجارة  حجارة، قال: وال تقلى قُفّاً إالّ وفيه حجارة -أيضا

متعلقة ِعظام مثل اإلبل البُُروك وأعظم وصغار، قال: وُربَّ قُّف  حجارته فَنَادير أمثال البيوت، قال: ويكون في القُّفِ رياض 
ف ر فيها لَغلبَت ك كثرة حجارتها ، وهي إذا رأيتها رأيتها طيناً وهي وقِيعان؛ فالروضة حينئذ من القُّفِ الذي هي فيه ولو ذهب ت تَح 

بَةُ:   تُنبُِت وتُع ِشب، وربما قَفََّف القُفَّ حجارته. قال ُرؤ 

ـَونِ  وقُفِّ  ـل  بَـح  َكنِ  من  أق ـفَـاف  وَرم  كاِم األع  نى ذي الرُّ ِل أر    َرم 

. مه كقولهم: ِصلُّ أصالل  نى" يريد أن يُعَّظِ  ويروى: "يَر 
: علم  لواد من   قال ُزهير بن أبي ُسلمى:  -على ساِكنيها السَّالمُ -أودية المدينة والقُفُّ

يِ عاف  َمنَاِزلُـه   ِلَمن   َسي ُس فَعاِقلُه   َعفَا  َطلَل  كالَوح  سُّ منها فالرُّ   الرَّ

ـِعـج   فَقُف   نَاُف َمن  ُضهُ  فشرقيُّ   فََصارات  فأك   فأجاِولُه   سلمى َحو 

 فقال زهير أيضاً: ثم أضاف إليها شيئا آخر وثن اه 

ماَء بالقُفَّي نِ  آللِ   للَمناِزِل من عام  ومن َزَمنِ  كم ُكـنِ  أس   فالرُّ

ُت الفَأِس، والقصير من الرجال. : ُخر   وقال ابن عبّاد: القُفُّ
. باش  الط  وأو   وجاءنا بقُّف  من الناس: إي بأخ 

: السُّدُّ من الغَي م كأنه جبُل.  قال: والقُفُّ
.وقال غيره: ال يَّة : تَرعى القُفَّ  قُفُّ ظهر الشيء. وناقَة  قُفِّ

باع. : من حبائل الّسِ  والقُفُّ
تنى فيها من النخل   عِة تُتَّخذ من ُخوص، يقال: شيخ كالقُفَّة وعجوز كالقُفَّة. وزاد غيره: يُج  ويضع وقال الليث: القُفَّةُ: كهيئة القر 

. وفي حديث أبي رجاء عِ  لَُهنَّ مران بن تيم  العُطاِردّيِ: يأتونني فيحملونني كأنني قُفَّة  حتى يضعوني في مقام فيها النساء َغز 
 اإلمام فأقرأ بهم الثالثين واألربعين في ركعة.

يت  وقال األصمعي: القُفَّةُ من الرجال: الصغير الِجزرم قد قف أي انضم بعضه إلى بعض حتى صار كأنه قُفَّة . وقال ابن السّكِ
ى صار كأنه قُفَّة . وقال ابن السكيت في قولهم َكبِر حتى صار كأنه قُفَّة : وهي الشجرة البالية اليابسة. وقال في قولهم كبر حت

األزهري: وجائز أن يُشبَّه الشيخ إذا اجتمع خلقُه ِبقُفَّة الخُوص وهي كالقرعة تُجعل لها معاليق وتُعلَّق بها من رأس الرحل يضع 
أس، قال: الراكب فيها زاده وتكون ُمقَ  رة ضيِّقة الرَّ  وَّ

هُ  ُربَّ  ز  َرأ ُسها كالقُفَـّ َشفَّه   تَس عى  َعُجو    بُِجّف  معها ِهر 

 وروى أبو ُعبيد: "كالِكفَّه ".
 والقُفَّةُ: الفَأ َرةُ.

ً -والقُفَّةُ  .-أيضا  : ما ارتفع من األرض؛ كالقُّفِ
ياه.  وقَف قَفا البعير: لَح 

 لي يصف َظليماً: وأما قول عمرو بن أحمر الباه

هِ  يََظلُّ  قَفَـي    ِهفّافاً ثَِخي نا ويَل َحفُُهنَّ   يَُحفُُّهنَّ بِقَف 

 ويروى: "َهف َهافاً"، فإنه يريد أنه يَُحفُّ بيضه بجناحيه ويجعلهما له كاللحاف وهو رقيق مع ثَِخِنه.
 ا جَمعَت  بيضها.وأقَفَِّت الدجاجة: إذا انقطع بيضها، هذا قول األصمعي. وقال الكسائي: إذ



عُها وارتفع سواُدها.  وقال أبو زيد: أقَفَّت  عين المريض: إذا ذهب دم 
 وقَف قََف الرجل: إذا ارتعد من البرد.

ين واصطحاك األسنان من البرد وغيره، وأنشد ابن دريد:  قَفَةُ: اضطراب الَحِنك   والقَف 

ِردُ  ُسَحيراً  لَي لُ   َضِجي ُع الفَتى إذا بََرَد ال نِع مَ    وقَف قََف الصَّ

 قال: وقَف قََف النَّب ُت وتَقَف قََف: إذا يَِبَس.
تَعََد، مثل قَف قََف.  وتَقَف قََف الرجل من البرد: إذا ار 
 والتركيب يدل على الجمع والتجمُع والتَّقَبُِّض.

 قلطف

تََرةَالطائي: أحد ُحّكام العرب وُكّهانِهم.  قِل ِطُف بن َصع 

 قلعف

: إذا ان َزوى. اق لَعَفَّ   الِجل ُد واق فَعَلَّ
. د  أو ِكبَر  فَعَلَُّت: إذا تََشنََّجت  من بَر  لَعَفَّت أناِملُه واق   واق 

بَي ِه ُمعتمدا عليهما وهو في ِضَرا قُو  : يصير على ُعر  لَِعفُّ به، وهذا ال وقال الليث: البَعيُر يَق لَِعفُّ إذا ضرب الناقة فانضم إليها؛ يَق 
 يُق لَب.

.  قال: وإذا مددت الشيء ثم أرسلته فانضم قُلت: أق لَعَفَّ
.  وقال ابن ُشَمي ل: يقال للّراكب إذا لم يكن على مركب وِطيء: ُمتقَل ِعف 

 قلف

. وفي حديث ابن عبّاس  تَن  يه : األق لَُف ال تُؤكل ذبيحتُه.هذا على التَّنز-رضي هللا عنهما-رجل أق لَُف بيِّن القلف: وهو الذي لم يُخ 
 ال على التحريم.

لة، قال:  -بالضم:-والقُل فَةُ   العُز 

ِرَمةُ اب ـِن غـابِـنِ  كأنَّها سى خاِتنَ  قُل فَةُ   ِحثـ  َت ُمو    ِطف ل  تَح 

لما  وقَلَفَها الخاتن قَل فاً: قطعها. وتَزعم العرب أن الغالم إذا ولد في القَمراء فَسحت قُل فَتُه كالمختون، قال امرؤ القيس لقَي صر
 دخل معه الحمام: 

  أق لَُف إالّ ما َجنى القََمرُ  ألن تَ   َحلَف ُت يَِمي ناً غـيَر كـاِذبَة   إنّي

لَُف". وأنهم يقولون: إذا كان الصبي أجلَع َختَنَه القمر، واألجلَُع: الذي ال تتوارى قُل فَتُه.  ويروى: "أغ 
 وعيش أق لَُف: رَغد.

 ذي في طرف ُظبَتِِه تحزيز.وقال ابن دريد: سيف أق لَُف: ال
ِصبة . : َمخ   وقال غيره: سنَة قَل فَاء 

َطعِ.-بالتحريك-والقَلَفةُ 
 : من األق لَِف كالقطعة من األق 

 وقال الَّراُء في نواِدِره: القَلَفَة : القُل فَةُ.
 وقال غيره: القَلَفَتاِن: َطَرفا الشَّاِربين.

 : الموضع الخشن.-بالكسر-والِقل ُف 
ً -ل ُف والقِ  َخلَّةُ.-أيضا  : الدَّو 

 والِقل ُف: قشر شجر الُكن ُدر الذي يُدخن به.
ينورّي: ذكر األعراب أن الِقل فة خضراء لها ثمرة صغيرة، وهي كالقُلقاُلن، والمال َحِريص عليها.  وقال الّدِ

ي ُت عنها لحاءها.  وقَلَف ُت الشجرة: أي نَحَّ
ُت عنه ِطي    .نَهوقَلَف ُت الّدّن: فََضض 

َت ألواحها بالليف وجعلت في خللها القار، واالسم الِقالفَة.  وقَلَف ُت السفينة: إذا َخَرز 

. ِبد  : أي ما لم يُز   وفي حديث سعيد بن المسيب: إنه كان يَشرب العصير ما لم يَقِلف 
 : الِغرينم والتِّق ُن إذا يَبَِس.-مثال قِنَّب  -وقال أبو مالك: الِقلَُّف 

 : ُجلَّة التمر.والقَِلي فُ 



يَفة  وناقة ِقل يَف    : وهي الضَّخمةُ.-بوزن ِحميَر-وقال ابن عبّاد: صخرة قِل 
لُو   فات، وكل ُجلَّة َمق  فَةُ، وثالث َمق لُو  َمة ، وهي الجالل وقال النّضر: القَل ُف: الِجالل المملوءة، وكل ُجلّة منها: قَل فَة ، وهي الَمق لُو 

 البحرانيَّة.
ي تُها.وقال ابن   عبّاد: قَلَّف ُت الَجُزور تَق ِليفا: عضَّ

 وقال غيره: قَلَّف ُت السفينة: مثل قَلَف تُها.
ِلي ُف: من كالم أهل حضر موت، وهو تَمر يُنزع نواه ويُكنز في قِرب وظروف من الخوص.  والتَّق 

: وهو أن تأتي الُجلَّ  فات  تَلَف ُت من فالن أربع قَلَفَات  وأربع َمق لُو   ةَ عند الرجل فتأخذها بقوله منه وال تَِكيلها.واق 
ً -واالق تاِلُف   : اق تِالعُ الظفر من أصله، وأنشد الليث: -أيضا

فاَر عن بَنانِهِ  يَق تَِلفُ    األظ 

ته: إذا تعج زت، وأنشد:  : اْنقَلَفَْت ُسرَّ  وقال العَُزيزيُّ

  علي ُسّرتي ال تَن قَِلف   ُشدُّوا

 كشط شيء عن شيء.والتَّركيب يدل على 

 قلهف

: أي ُمرتفع جافل.  في النوادر: شعر ُمق لَِهفٌّ
نَُف: المرتفع الجسم.  والقَلَه 

 قنصف

 الليث: الِقن ِصف: طوط البردي نفسه.

 قنف

 من الرجال: العَظيم. -بالضم-أبو عمرو: القُنافي 
: ضخم اللحية، وقيل: الطويل الجسم الغَليُظه،  وِقناف مثله. وقال ابن عبّاد: رجل قُناف 

 قال: والقُنَاُف: الفَيشلة الضخمة.
 وقال غيره: القُنَاُف: الرجل الكبير األنف.

 بن قُنافة الطائي: هو وأبوه ُهلب من أصحاب الحديث. -وُهلب لقب؛ واسمه يزيد-وقَبِيصة بن ُهلب 
 واألق نَف: األبيض القَفا من الخيل.

 ُظهما، وزاد ابن دريد: ولُُصوقهما بالرأس.: ِصغَُر األذنين وِغلَ -بالتحريك-والقَنَُف 
 وقال أبو عمرو: القَنَُف: البياض الذي ُجردان الحمار.

وقال الليث: األذن القَن فَاُء أذن الِمع زى: إذا كانت غليظة كأنها نَعل مخصوفة؛ ومن اإلنسان: إذا كانت ال أَُطر لها؛ والَكَمَرة 
مام بن مرة ثالث بنات فآلى أالّ يُزوجهن أبداُ، فلما طالت بهن العُُزوبة قال إحداهن بيتا وأسمعته كأنها ال تعلم  القَن فَاء. وكانت لَه 

 أنه يسمع ذلك، فقالت: 

ةَ أنَّ َهـّمـي أَهّمامُ  جالِ  لَفي  بن ُمـرَّ   الالّئي تُكوُن َمَع الّرِ

 شيئاً؛ ولكني أقول:  فأعطاها سيفا وقال: السيف يكون مع الرجال، فقالت التي تليها: ما َصنَعتِ 

ةَ أنَّ َهّمـي أَهّمامُ  ِرفَِة القَذَالِ  لَفي  بن ُمرَّ   قَن فَاَء ُمش 

 فقال: وما قَْنفَاء تريدين ِمْعزًى؟، فقالت الصغرى: ما صنعتما شيئاً؛ ولكني أقول: 

ةَ أنَّ َهّمي أَهّمامُ  د  أُسدُّ به َمبالي لَفي  بن ُمرَّ   َعر 

 زوجُهن. وأنشد غير الليث.فقال: أخزاُكن هللا؛ و

ـتـي وأُمُّ  َوةِ  وتَغ ِمزُ   َمث واَي تُذَّري ِلمَّ فَاَء ذاةَ الفَر    القَن 

 وقال أبو عمرو: القَِني ُف والقَنِي ُب: جماعات الناس.
 وقال ابن دريد: القَنِي ُف والقَنِي ُب: جماعات الناس.



لقَِني ُف السحاب، وقال آخرون: مرَّ قَنِي ف  من الليل: إذا مرَّ َهِوي منه؛ وليس وقال ابن دريد: القَنِي ُف اختلفوا فيه، فقال قوم: ا
.  بثَبت 

 وقال ابن عبّاد: القَنِي ُف: القليل األكل.
عر القليل شعر الرأس.  والقَنُِف: األز 

: ما تطاير من طين السيل على وجه األرض -ب  مثال ِقنَّ -وقَنَِف القاعُ قَنَفاً: إذا تشقَّق طينه. قال ابن األعرابي: الِقنَُّف والِقلَُّف 
 وتشقَّق.

َخت  أذنه. تَر   قال: وأق نََف الرجل: إذا اس 
 وأق نََف: إذا اجتمع له رأيه.

 وقال ابن عبّاد: أق نََف: إذا صار ذا جيش كثير.
 : أي ُموسعة.-بتشديد النون المفتوحة-وَحَجفَة  ُمقَنَّفَة  

 ه.وقَنَّف تُه بالسيف: أي قطع تُ 
تَق نََف الرجل: إذا اجتمع له رأ يُه وأمره في معاشه؛ مثل أق نََف.  وقال ابن األعرابي: اس 

ع شيء.  والتركيب يدل على تجمُّ

 قوف

ُف األذن  ها.-بالضم-قُو   : أعالها؛ وقيل: ُمستدار سّمِ

فَِة وبقاِف رقبته: أي برقبته جمعاء. وقال الكسائ ِف رقبته وبِقُو   ي: هو أن يأخذ برقبته فيعصرها، قال: وقولهم: أخذه بقُو 

تَ  ِف نَف ِسَك غيَر أنّي نََجو  مُ  بأن  َسيَي تَـُم أو إَخالُ   بقُو   تَـئي 

 أي نجوت بنفسك.
فى   : من قُرى دمشق.-مثال ُطوبى-وبيت قُو 

 والقاف: من حروف المعجم.
آِن الَمِجي ِد(.  وقاف: جبل ُمحيط باألرض، قال هللا تعالى: )ق والقُر 

فاً: إذا اتَّبع ته؛ مثل قَفَوت أثره، قال األسود بن يَع فُ   ر: والقائُف: الذي يعرف اآلثار، والمجع: القافَةُ، يقال: قُف ُت أثره قَو 

فُنـي َكذَب تُ    قاَف آثاَر الَوِسي قَِة قائفُ  كما  عليَك ال تََزاُل تَقُز 

 فأغراه بنفسه؛ أي عليك بي. ويقال: هو أق َوُف الناس.
 اق تَاَف أثره: مثل قافَهُ.و

ُف على مالي: أي يحُجر عليَّ فيه.  وقال ابن ُشميل: يقال فالن يَتَقَوَّ
فُني في المجلس: أي يأخذ عليَّ في كالمي ويقول قُل كذا وكذا.  وهو يَتَقَوَّ

 وقال ابن دريد: القاف والواو والفاء ليست أصال؛ وإنما هي من باب أبدال.

 قيف

َمةُ بن علس  ذي َجَدن بن الحارث بن زيد بن الغوث بن األصغر بن سعد بن عوف بن عدي الِحميَري؛ ويقال: ذو قَي فاَن: علق
ُن مدينة  نوالبَو  ذو قيفان بن مالك بن ُزبيد بن َوِليعة بن ُمعيد بن سبأ األصغر بن كعب بن زيد بن سهل، وهو َملك البَو 

دان داني جدُّ -لَهم  ب الهم  ثَد بن َعلس الذي أتاه أمرؤ القيس يستمده ، فقتله زيد بن َمر  سعيد بن قيس بن زيد، وَملَك بعده َمر 
 على بني أسد. وفي ذي قَيفان يقول عمرو بن معدي كِرب رضي هللا عنه: 

مِ  تََخيََّره  الب ِن ذي قَي فَاَن ِعن دي وَسي ف    عادِ  الفَتى من قَو 

 كتف

بة فأكلها وصلّى  -صلى هللا عليه سلم-وهي مؤنثة. وفي حديث النبي ، -مثال َكِذب وِكذ ب  -الَكتُِف والِكت ُف  أنه أُتي بَكتِف  ُمؤرَّ
أ ، قال:   ولم يتوضَّ

ماِن ُمع تَِرفُ  إنّي ُرؤ بالزَّ َكُل الَكتِفُ  َعلََّمني  ام    َكي َف تُؤ 

م، وأصلُُهم يهود من موالي بن مروان بن الَحكَ  -واسمه يزيد-وذو الَكتِِف: مروان سليمان بن يحيى بن أبي َحف صة 
ءل بن عاِدياَء، وهم يَدَّعون أنهم موالي ُعثمان بن عفان  تََق مروان بن الحكم أبا -رضي هللا عنه-السََّمو  ، وإنّما أع 



َر ووهبه لمروان بن الحكم،  -رضي هللا عنه-حفصة يوم الدار، ويُقال إن عثمان  اشتراه ُغالما من َسب َي اصَطخ 
مط، وكان يُلَقَّب ذا الَكتِِف لبيت قاله.يَُكنّى أبا   الّسِ

. تاف  ع الَكتِِف: أك   وجم 
يختاروا  وذو األكتاف: سابور بن ُهرُمز بن نرسي بن بهَرام. قال ابن قُتيبة: لما بلغ سابور ست عشرة سنة أمر أن

ين يَِعيثون في أرضهم له ألف رجل من أهل النجدة ففعلوا، فأعطاهم األرَزاق ثم سار بهم إلى نواحي العرب الذ
 فقتل من قدر عليه ونزع أكتافهم، فلُقِّب ذا األكتاف.

 والَكتّاُف: النّاِظر في الَكتِِف.
تَُف بيِّن الَكتَِف: أي َعريض الَكتِِف.  ورجل أك 

تَُف  ً -واألك  . -أيضا  من الخيل: الذي في أعالي َغَراِضي ِف َكِتفَي ه ان ِفَراج 
تَاُف م  ن الّد?واب: الذي يَع ِقر السرج ِكتفه.وقال الليث: الِمك 
 : َوَجُع الَكتِِف.-بالضم-وقال ابن دريد: الُكتَاُف 

تَُف. يت، جمل أك  ّكِ ع  يأخذ من وجع  في الَكتِِف؛ عن ابن الّسِ
 والَكتَُف: َظل 

غاء رو ثم الدَّبى ثم والُكت فَاُن: الجراد أول ما يَطير منه، الواحدة: ُكت فانَة . ويقال: هو الجراُد بعد الغَو  ، أولها الّسِ
غاء ثم الُكت فاُن. وقال ابن دريد: إنّما سمي ُكت فاناً ألنه يتََكتَُّف في مشيه أي ينزو. وقال األصمعي: واحد الُكت فاِن  الغَو 

 من الدَّبى: كاتِفَة .
تُِف َكت فاَ  ً -وقال الفّراء في نوادره: َكتََف يَك  با ِرُب َضر  ً وَكتِفَ  -كَضَرَب يَض  تَُف َكتَفا ً  - يَك  : إذا -مثال تَِعَب يَت عَُب تَعَبا

 مشى َمشياً ُرويداً.
تاِفها.  وَكتَفَِت الخيل: إذا ارتفعت فروع أك 

ِل أحدهما على اآلخر. ح   والَكت ُف: أن يَُشدَّ ِحنوا الرَّ
اُف حبل يَُشدُّ به وِظي ُف البعير إلى وَكتَف ُت الرجل: إذا شَدد ت يديه إلى خلف بالِكتَاِف وهو حبل. وقال ابن دريد: الِكتَ 

 َكتِفَي ه.
 والكاتُِف: الكاِره.

ب من الطيران كأنه يَضم جناحيه من خلف شيئاً.  وقال الليث: الَكتَفَاُن َضر 
ً -وقال ابن عبّاد: الَكتَفَاُن   من المشي: السرعة. -أيضا

فَةُ   : من بالد باهلة، قال امرؤ القيس: -ُمصغرة-وُكتَي 

ر  َوِصي ُل ُكتَي فَة   مافكأنَّ  َمامُ  وكأنَّما  بَد    من عاقِل  أر 

عا سريعاً حتى كأن كل واحد ُمتصل بصاحبه، وعاقل  يقول: قطعُت هذين الموضعين اللذين ذكر على بُع د ما بينهما قط 
 وأرمام: موِضعان ُمتباعدان. وقال أيضاً: 

حى فَة   فأض  َل ُكتَـي  بُلِ  يَُكبُّ   يَُسحُّ الماَء َحو  َح الَكنَه  قاِن َدو    على األذ 

." " و"من كل تَل عة   ويروى: "من كل فِي قَة 
تُه.  وقال ابن عبّاد: َكتَف ُت األمر: َكِره 

، قال أبو داود جارية بن الحجاج اإليادّي:  فيح: َكتِي ف  : يقال للسيف الصَّ  وقال َشِمر 

 ِه َعلَيَّ َصـِري فُ ِلنابَي   َزبِداً   أنَّ أخا ِرياح  جاءنـي نُبِّئ تُ 

تُ  ً  فََوِدد  شي  لو أنّي لَِقي تَُك خاِلـيا   بَكفّي َصع َدة  وَكتِي فُ  أم 

 أراد َسيفاً َصِفي حاً سماه ُكتِي فاً.
 والَكِتي فَةُ: ضبّة الباب وهي حديدة َعِري َضة ، قال األعشى: 

َدي نّيِ ذي الُجب   بَي نَما ُء كالرُّ ِقـي فِ َسّواهُ َمص   بَةِ   الَمر   ِلُح التَّثـ 

َعهُ بالَكتِـي فِ  نُ   إنَاِء النَُّضاِر الَحَمهُ الـقَـي   أو  ودانى ُصُدو 

ُرهُ الُمَضلِّـُل حـتّـى َردَّهُ  يِهِ  عادَ   َده   للـدَِّلـي فِ  من بَع ِد َمش 

. : أي ُمَضبَّب  ف  تُو   يقال: إناء َمك 
ً -والَكِتي فَةُ   قال القطامّي: : السَِّخي َمةُ والِحقد، -أيضا

كَ  ِلُك الِحسَّ نَف ُسـهُ  أُخو  فَضُّ   الذي ال تَم  فظاِت الَكتَائفُ  وتَر    عند الُمح 

 وقال أبو عمرو: الَكِتي فَةُ: الجماعة من الناس.
ِتي فاً.  وقال ابن دريد: الَكتِي فَةُ اللحم ِصغارا قل ت: َكتَّف تُه تَك 

 شت فحّركت َكتِفَي ها.وقال ابن دريد: َكتَّفَِت الفََرس: إذا م



 وتََكتََّف الُكت فَاُن في مشيه: إذا نََزا.
، وقد َشّذ عن هذا التركيب الُكت فاُن.  والتركيب يدل على ِعرض في حديدة أو َعظم 

 كثف

. وقد ُكتب الحديث بتماِمه في ترك-رضي هللا عنهما-: الجماعة، ومنه قول ابن عباس -بالفتح-الَكث ُف   يب ح م ش.: وأنا في َكث ف 
مِّ -والَكثَافَةُ: الِغلَُظ، وقد َكثَُف الشيء  . وقال الليث: الَكثَافَةُ واالل تِفَاُف. والَكثِي ُف: اسم َكث َرِته، يُوصُف به العسكر  -بالضَّ فهو َكِثي ف 

ل ِت:   والّسحاُب والماء. وأنشد ألَُميَّة بن أبي الصَّ

تَ  ـعَـدُ  تَن َحطُّ فـيه مالئَِكة    َكثِي ِف الماِء في باِطِن الثَّرى وتَح   وتَـص 

 ويروى: "َكنِي ِف الماء".
 وَكثِي ف  السُّلَِمي: من التابعين.

ءلَةُ بن ُكثَي ِف بن حمل بن خالد بن عمرو بن معاوية -ُمصغَّراً -وُكثَي ف   بابُ -: هو َمو  بن ِكالب بن ربيعة بن عامر بن  -وهو الّضِ
بَة .، له -رضي هللا عنه-َصع َصعَةَ   ُصح 

ثََب.  وقال ابن عبّاد: أكثف منك كذا: أي قَُرب وأمكن؛ مثل أك 
ثِي فاً: أي جعل تُه َكثِي فاً.  وَكثَّف ُت الشيء تَك 

ثََف الشيء: أي َكثَُف. تَك   واس 
، ومنه تََكاثََف السحاب: إذا تراكب وغلُظ.  وقال ابن دريد: كل ُمتراِكب ُمتكاثِف 

ع. والتركيب يدل على تراكب شيء  على شيء وتجمُّ

 كحف

 ابن األعرابّيِ: الُكُحوُف: األعضاُء.

 كدف

 في نوادر األعراب: يقال َسمعت َكدفَتَهم: وهي الصوت تسمعه من غير ُمعاينة.
َدفَِت الدابة. : الَكَدفَةُ: صوت وق ع األرجل، يقال: أك  زنجيُّ  وقال الخار 

 كرسف

ُف: القطن، ق ُسو  ُسُف والُكر   ال أبو النجم يصف فحالً: الفَّراء: الُكر 

قَع    وهو ِبـِه كـاألف ـَكـلِ  كأنَّهُ  ُسف  لم يُغ َزلِ  ُمبَر    في ُكر 

ُسِف. يَيه ومشافِِره من اللُّغام إذا هدر بالُكر   شبَّه ما على لَح 
ُسفّي: نوع من العسل.  والُكر 

ُسفَّةُ   : موضع.-بتشديد الفاء-وُكر 
سافَةُ: ُكد رةُ العين وُظل متُها.وقال ابن عبّاد: الِكر   و 

َسفَةُ: أن يُقطع ُعرقُوُب الدابة، وقيل: هي أن يُقيَّد البعير فيَُضيَّق عليه.  قال: والَكر 
َسَف الرجل: إذا تداخل بعضه في بعض. ر   وقال ابن دريد: تَك 

 كرشف

شاُف والخِ  ِشفَةُ والِكر  ِشفَةُ والِخر  َشفَةُ والِكر  َشفَةُ والَخر  شاُف: األرض الغعَِلي َظةُ، وأنَشَد: أبو عمرو: الَكر   ر 

شافِ  َهيََّجها لُب الِكر  تافِ  وُرُطب    من أج   من كأل  ُمج 

َمرُ  عـيِف نـافِ  أس  ِد الضَّ ـَوافِ  َجَراِشع    للَوغ   َجبَاِجُب األج 

رُ  ِرفَةُ األن َوافِ  ُحم      الذُّرى ُمش 

 كرف



ُرُف  َكَرَف الحمار: إذا شمَّ بول األتان ثم رفع رأسه ِرُف ويَك  فَلَتَه. وقال ابن دريد والليث: َكَرَف يَك  ، وهو -لغتان-وقلب َجح 
م بولها، وأنشد:  ، وربما قالوا َكَرفها: أي تَشمَّ  لكل دابة 

 ً راً كاِرفا ُمَشاِخسا راً وَطو    َطو 

جاج: أك   تَه فقد َكَرف تَه. وقال الزَّ . وكل ما َشِمم  َراف   َرَف فيه: لُغة.وقال ابن دريد: حمار ِمك 
تَرفَِت البيضة: فَسدت.  وقال ابن عبّاد: اك 

فَأ ذُِكرت في تركيب ك ر ف ء؛ الختالف الناس في أصالة الهمز ووزيادته. فَأ وتََكر  فُِئ وَكر   والِكر 

 كرنف

ناُف: أُصول الَكرب تبقى في ِجذ ع النخلة بعد قطع السَّعف؛ وما قُطع مع السَّعف فهو َكَرب، الو نافَة ، والجمع الِكر  احدة ِكر 
نافَةُ   لغة فيها. -بالضم-َكرانِي ُف، وقال ابن عبّاد: الُكر 

نافَة ؛ أي َكَربَة .  ويقال للرجل العظيم القَدِم: كأن قَدمه ِكر 
نِي فَةُ: األنف الضخم.  والِكر 

نُفَةُ   : الضاوي من اإلبل ومن الناس جميعا.-بالضم-قال: والُكر 
نُِف:  نِي فَِة.قال: الُمَكر   األنف الضخم كالِكر 

نَفَه بالسيف: إذا قَطعه.  وَكر 
نَف تُه بالعصا: إذا َضَرب ته بها، وأنشد:  ُب، تقول: َكر  نَفَةُ: الّضر   وقال الليث: الَكر 

بِراً  لَّما تُه  ا تََكف ُت له فََولّى ُمد  نَف  َراءِ  بِِهَراَوة   َكر   َعج 

ع الَكَرانِي ِف. نَفَةُ: قَط   والَكر 
نُِف: الذي يل قُط التمر من أصول َكرانِي ِف النخل، قال:   والُمَكر 

ن  حائطا قد تَأ َجَرت    تَِخذَت  لَي لى بقَر  نِفاُ والقِطا واس    ُمَكر 

   يَُطاِرُد الَوطاِوطا وطاِرداً 

 كرهف

فَِهرِّ  َرِهفُّ من السحاب: الذي يَغ لُُظ ويركب بعضه بعضا؛ مثل الُمك   .األصمعي: الُمك 
َرَهفَّ الذََّكُر: إذا انتشر، وأنشد:   وقال أبو عمرو: اك 

قُها قَن فَاءُ  َرِهّف  ُحو    فَي ش  ُمك 

: ُمرتَفع جاِفٌل.  وَشعٌَر ُمْكَرِهفٌّ

 كسف

ِقَط السَّماَء  ، ومنه قوله تعالى: )أو  تُس  ف  وِكَسف  فَةً من ثوبك، والجمع: ِكس  فَةُ: الِقطعة، يقال: أعطني ِكس  كما زعمَت علينا الِكس 
فاً( و"ِكَسفاً"، قرأها هنا  أبو جعفر وابن ذكوان،  -باإلسكان-أبو جعفر ونافع وأبو بكر وابن ذكوان، وفي الروم  -بفتح السين-ِكس 

قَة  وفِلَق  وهي القطعة والجانب، ومن قرأ  -بالفتح-وقرأ  فَة  َكِفل  ع ِكس  . فمن قرأ ُمثقَّال جعله جم  ُمخفَّفا فهو على إالّ في الطور حف ص 
ِقطها طبقاً علينا، من َكَسف ُت الشيء: إذا َغطَّيته. ، كأنه قال: تُس  ف  َساف  وُكُسو  عه: أك   التوحيد، وجم 

فاً: إذا قَطع ته. ِسفُه َكس   وقال أبو زيد: َكَسف ُت الشيء أك 
قَب ته. وفي الحديث: أن صفوان كَ  به: إذا َعر  قُو  ُف: مصدر َكَسف ُت ُعر  قُوب راحلة فقال النبي والَكس  -صلى هللا عليه وسلم-َسَف ُعر 

 : أحرج.
 وأنشد الليث: 

ِسفُ  ذَمِ  ويَك  َب الَجَواِد بِمخ  قُو    ُعر 

ثي عمر بن عبد العزيز رحمه هللا تعالى:  ِسُف ُكسوفاً، وَكَسفها هللا، يتعدى وال يتعدى، قال َجرير يَر   وكَسفت الشمس تَك 

سُ  َم اللَّي ِل والقََمرا تَب كي  َست  بِطاِلـعَة  كاِسفَة  لَي   فالشَّم    عليَك نُُجو 

ُوونه ُمغيَّراً وهو: "الشمس طاِلعة  ليست بِكاِسفة" أي ليست  هكذا الرواية، أي أن الشمس كاِسفة تبكي عليك الدهر، النُّحاة ير 
 تَك ِسف ضوء النجوم مع طلوعها ِلقلة ضوئها وبُكائها عليك.

 ، إالّ أن األَجَود فيه أن يقال َخَسف القمر.وكذلك كَسَف القمرُ 



 وَكَسفَت  حال الرجال: إذا ساءت، ورجل كاِسف البال: أي سيئ الحال.
َساكاً: يُضرُب لمن يجمع بين العُبوس واإلمساك. فاً وإم   وكاِسف الوجه: أي عابِس. وفي الَمثل: أَكس 

: عظيم الهول شديد الشر، قال:   ويوم كاِسف 

  ماً كاِسفاً َعَصب َصبَالََك يَو   يا

 وَكَسَف الرجل: إذا نََكَس َطْرفه.
الَكْسُف في العَُرْوض: أن يكون آخر الجزء متحركاً فتُسقط الحرف رأساً، والشين الُمعَجمة تصِحيٌف، قاله جار هللا 

 .-رحمه هللا-العال مة الزمخشري 
 وَكَسُف: قرية من نواحي الصُّغِد.

 ءةٌ لبني نعامة من بني أسد، وقيل: هي ُمعجَمة.: ما-بالفتح-وَكْسفَةُ 

ُف: صاحب المنصورية.  وقال ابن عبّاد: الِكس 
ِسيفاً: أي خفَّضه.  وقال غيره: َكسَّف بصره عن فالن تَك 

: -رضي هللا عنه-وقال الليث: بعض الناس يقول: ان َكَسفَِت الشمس، وهو الخطأ. قال الزهري: ليس ذلك بَخطأ؛ لما روى جابر 
 .-صلى هللا عليه وسلم-ن َكَسفَِت الشمس على عهد رسول هللا ا

ع شيء من شيء.  والتركيب يدل على تغير في حال الشيء إلى ما ال يحب، وعلى قَط 
ُف والكاِشفَةُ: اإلظهار.  الَكش 

ِن هللِا كاِشفَة (: أي َكش ف  والكاِشفَةُ: من المصادر التي جاءت على فاِعلَةَ كالعافية والكاذبة، قال هللا تعالى: )ليَس لها من  ُدو 
. هار   وإظ 

يه. ُف: رف عَُك شيئا عّما يُواريه ويُغّطِ  وقال الليث: الَكش 
ِربُها الفحل وهي حامل، وربما ضربها وقد عُظم بطنُها. وقال األصمعي: فإن  َحَمل عليها الفحل سنتين  ُف: النّاقة يض  والَكُشو 

، قال ُزهير بن أبي ُسلمى: متواليتين فذلك الِكَشاُف، والناقة  ، وقد َكَشفَت   َكُشوف 

ُكمُ  حى ِبثِفاِلها فَتَع ُرك  َك الرَّ  فَتَف ِطمِ  ِكَشافاً ثُّم تُن تَج   وتَل قَح    َعر 

 ويروى: "فَتُت ئِم". وقال اليث: الِكَشاُف: أن تَل قح حين تُنتج، والِكَشاُف: أن يُحمل عليها في كل سنة وذلك أرد النِّتاج.
: انقالب من قُصاص الناصية كأنها دائرة، وهي ُشعيرات تنبُت ُصعداً، والرجل كَشُف، وذلك الموضع كشفة ، قال وا َُ لَكَش

 الليث: يُتَشأُم بها.
 والَكَشُف في الخيل: التواء في َعِسي ِب الذنب.
َس معه في الحرب. َشُف: الذي ال تُر   واألك 
َشُف: الذي ينهزم في الحرب. وِبِكلى ر قول كعب بن زهير رضي هللا عنه. واألك   المعنيين فُّسِ

قَاِء وال ِمي ل   عند  فما زاَل أن كاس  وال ُكُشف   زالُوا  َمعَـاِزي لُ  اللِّ

 وقال ابن األعرابي: َكِشَف القوم: إذا انهزموا، وأنشد: 

َب  وال  ذَمَّ جـاِدي ِهـم  وال فـاَل َرأ يُهـم فما   صائحُ َكِشفُوا إن  أف َزعَ السَّر 

 أي لم ينهزموا.
َشُف: الذي ال بيضة على رأسه.  وقال ابن عبّاد: الك 

: موِضع من زاِب الموصل.  وُكَشاف 
 وقال غيره: َكَشفَت ه الَكواِشُف: أي فَضحت ه الفضائح.

فاء: التي أدبَرت ناصيتها.  والجبهةُ الَكش 
َشَف القوم: َكَشفَت  إبلُهم.  وأك 
َشَف الر  جل: إذا َضحك فانقلبت َشفتُه حتى تبدو َدراِدُره.وقال األصمعي: أك 

َشفَِت النّاقة: إذا تابعت بين النِّتاجين. ّجاج: أك   وقال الزَّ
فاً. َشف ُت الناقة: جعلتُها َكُشو   وقال ابن عبّاد: أك 

ِف. ِشي ُف: مبالغة الَكش   والتَّك 
تُه ع َره   لى إظهاره.وقال ابن دريد: َكشَّف ُت فالناً عن كذا وكذا: إذا أك 

 والتََّكشُُّف: الظهور.
 وتََكشََّف البرق: إذا كأل السماء.
ِف.  واالن ِكَشاُف: ُمطاَوعةُ الَكش 

َشَف له عنه. َشَف عن الشيء: سأل أن يُك  تَك   واس 



 وكاَشفَه بالعداوة: باداه بها.
. تُم  ما تَدافن تُم: أي لو انكشف عيب بعضكم ِلبعض   ويقال: لو تَكاَشف 

 ِت المرأة لزوجها: إذا بالغت في التََّكشُِّف، قاله ابن األعرابّيِ، وأنشد: واكتََشفَ 

َشفَت   َمـكِ  وأك  َظاُرهُ َعَضنَّكِ  عن  لنا ِشيء  َدَمك   واِرم  أك 

لَِغّي   فََداَسها  َدلِّص  ساَعةً ال بَل  ِنكِ  :تقول ـبَـكِ  بأذ   بَـك 

 واكتشف الكبش: نزا.
 شيء كالثوب يُس رى عن البدن.والتركيب يدل على سرو عن ال

 كفف

ِف؛ والُكّفِ  : واحدةُ الُكّفِ والُكفُو   وهذه عن ابن عبّاد. وقال ابن دريد: َكفُّ الطائر أيضاً. -بالضم-الَكفُّ
س، فلما أسلموا بعث النبي  الطُّفَيل  -مصلى هللا عليه وسل-وذو الَكفَّي ِن: اسم صنم كان ِلَدوس، وقال ابن الكلبي: ثم لُمن ِهب بن َدو 

قه، وهو الذي يقول:  ِسيَّ فَحرَّ  بن عمرو الدَّو 

ُت من ُعبّاِدكا يا بَُر من ِمي الِدكـا ِمي الُدنا  ذا الَكفَّي ِن لَس   أك 

ُت النَّاَر في فُؤاِدكا أنا     َحَشو 

 ، تَفِعلُن  س  َُ ماً فيبقة مف عُولُن  بدل ًم  أو تُخفَّف الفاء.هكذا يروى، واستقامة الوزن أن تجعل "يا" َخز 
 :  وذو الكفَّين: سيف نهار بن ُجلَف، قالت أُخُت نَهار 

ِرب   تَق ِبالً  اض  لَم    بِذي الَكفَّي ِن ُمس   الَمأ تَمِ  بأنّي لَك في واع 

َرَم بن ُشعَي ثَةَ، وكان َوفََد على ِكس رى فسلَّحه بسيفين يقال لهما: إس طام   وذو الكفَّي ِن، فََشهد وذو الَكفَّين: سيف عبد هللا بن أص 
َب الجَمِل مع عائشة  ِرب بالسيفين ويقول:  -رضي هللا عنها-يزيد بن عبد هللا حر   فجعل يض 

ِربُ  ً   في حافاِتهم بِـَسـي فَـي ن   أض  با ي ن   َضر  َطام  وذي الـَكـفَـّ  بإس 

ي ن   َسي فَي   ن   واري  ِهاللـّي  َكـريِم الـَجـدَّ   َدي ن  الّزناِد وابِن واري الزَّ

: سيف مالك بن أبي كعب األنصاري. وتخاطر أبو الحسام ثابت بن المنذر بن حرام ومالك أيهما أقطع سيفا؛  وذو الكّفِ
، فنبا سيف ثابت وقطع سيف مالك، فقال مالك:  ر  داً في ُعنُق َجُزو   فجعال ُسفُّو 

 الُحَسامِ  نَبا َسي ُف أبي وقد  يَن ُب ذو الَكّفِ عن الِعَظامِ  لم

ً -وذو الَكّفِ  : َسي ُف خالد بن المهاجر بن خالد بن الُمهاجر بن خالد بن الوليد، وقال حين قتل ابن أُثال وكان يُكنّى أبا -أيضا
 الورد: 

ُت قَـذَالَـهُ  َسلِ   الَكّفِ حتّى َخرَّ َغي َر ُمَوسَّدِ  بذي  اب َن أُثَال  هل َعلَو 

دي َشرابي  لي َعضَّ َسي في باب ِن ِهن د  لََساغَ  ولو ِفل  َمتى قاَم ُعوَّ   ولم أح 

وذو الَكّفِ األشل: وهو عمرو بن عبد هللا أخو بني سعد بن ُضبَي عَةَ بن قيس بن ثعلبة الحصن بن ُعكابة، من فُرسان بكر بن 
.  وائل، وكان أَشلَّ

لة يقال لها الَكّف. ي نوري: ذكر بعض الرواة إّن الّرج   وقال الّدِ
  الكلب: من األدوية؛ وهو الذي يقال له راحة الكلب.وقال غيره: َكفُّ 

: النِّعمة، يقال: هلل علينا َكفٌّ واقية وَكفٌّ سابغة.  والَكفُّ
ا على الفتح وقولهم: لقيتُه كفَّة َكفَّة: أي ِكفاحاً؛ كأن َكفَّك مسَّت َكفَّه، وذلك إذا استقبل تَه ُمواجهةً، وهما اسمان ُجعال واحداً وبُني

 سة عشر.مثل خم
، على فَّكِ التركيب.  ويقال: لَِقيتُه كفَّةً ِلَكفَّة 
قُتل فخرج بيده السيف،  -صلى هللا عليه وسلم-سمع أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-وفي الحديث: أن أول من سلَّ سيفاً الزبير 

 َكفَّةَ َكفَّةَ، فدعا له بخير. -صلى هللا عليه وسلم-فتلقّاه رسول هللا 
الناس كافة: أي جاؤوا كلهم، وال تدُخل هذه اللفظة األِلف والالّم وال تُثّنى وال تُجمع وال تُضاف، ال يُقال جاءت  وتقول: جاء

 الكافَّة ولَِقيت كافَّةَ الناس وأما قول َعب ِد هللا بن رواحة األنصاري رضي هللا عنه: 

نا ً   إليهم كافَةً في ِرَحاِلهـم   فَِسر    ال نَتََخشَّعُ علينا البَي ُض  َجميعا

 فإنما خفَّفها ضرورة ألنه ال يصلح الجْمع بين الساكنين، وكذلك قول اآلخر: 



َواَب َجَزاَء َسوء   َجَزى  من بََرص  قَِمي صا وأل بََسُهنَّ   هللاُ الرَّ

نَ  ض  هِ  يُبَغِّ بِيَّ إلـى أبِـي  تِهِ  وكانَ   الصَّ  َحِريصا على َمَسرَّ

. ع رابَّة  واب: جم   والرَّ
، والنّاقة كافٌّ و ً -يقال للبعير إذا كبِر فقُصرت أسنانه حتى تكاد تذهُب: هو كافٌّ  وَكفُوف، وقد َكفَِّت النّاقة تَُكفُّ ُكفُوفاً. -أيضا

.  وَكفَف ُت الثوب: أي ِخطُت حاشيته، وهو الخياطة الثانية بعد الَمّلِ
 وقول امرئ القيس يِصُف امرأةً: 

َر  كأنَّ  ـَطـل  على لَبّاِتها َجم  ذَالِ  أصابَ   ُمض  الً وُكفَّ بأج    َغضاً َجز 

 أي ُجعل حول الجمر أجذاٌل وهي أُصول الحطب الِعظام.
 وَكفَْفُت اإلناء: َمألْتُه َمألً ُمْفِرطاً.

 وقال رجل للحسن البصري: إنَّ بِرجلي ُشقاقا، قال: أْكفُْفهُ بِخْرقَة. أي أْعِصْبهُ.
في ُصْلح الُحديبية حين صالح أهل  -صلى هللا عليه وسلم-َجةٌ مشدودة. وفي كتاب النبي وعيبةٌ َمْكفُْوفَةٌ: أي ُمْشرَ 

مكة وكتب بينه وبينهم كتاباً، فكتب فيه: أن ال إغالل وال إسالل وأن بينهم عيبة مكفوفة. مثَّل بها الذ مة 
م كما تَُكفُّ الِعياُب إذا أُشِرَجْت على ما المحفوظة التي ال تُْنَكُث. وقال أبو سعيد: معناه أن يكون الشر مكفوفاً بينه

فيها من المتاع، كذلك الذُُّحول التي كانت بينهم قد اصطلحوا على أال  ينشروها بل يتكافُّوَن عنها كأنهم قد جعلوها 
 في وعاء وأشرجوا عليها.

ِ.والَمْكفوف: الضَّرير، والجمع: الَمكافِْيُف، وقد ُكفَّ بصره، وكفَّ بصره أيضاً؛ ع  ن ابن األعرابي 
، يتعدى وال يتعد ى، والمصدر واحد.  وكفُْفُت الشيء عن الشيء فكفَّ

  وقول الشاعر: 

سُ  و  رى نَج  َزهـا لنا  ِعَماَرةً ونَُكفُّ أُخ   َدِلـيلُ  حتّى يَُجاو 

 در عليها.ثم ندعها ونحن نق -وهي ناحيتها-يقول: نَطأُ قَبيلة ونتخلَّلُها ونُكف أخرى أي نأخذ في ُكفَّتها 
والَكفُّ في زحاِف العَروض: إسقاط الحرف السابع إذا كان ساكنا، مثل إسقاط النون من فاعالتُن  فيصير فاِعالُت؛ ومن مفاِعيلُن  

 فيصير َمفاِعيُل. فبي ُت األول: 

ِصبِـي نَ  لَن   ُمنا ُمخ  تَقَاُموا ساِلِمي نَ   يََزاَل قَو  ا واس    ما اتَّقَو 

 وبيت الثاني: 

  َهوى ُسعَادِ  َدَواعي  إلى ُسـعَـاد   َعانيدَ 

 : ِمثلُه وقِي سه.-بالفتح-وكفاُف الشيء 
ً -والَكفَاف  زق والَكفَُف  -أيضا ق -مقصور منه-من الّرِ : القوت، وهو ما كفَّ عن الناس: أي أغنى. وفي الحديث: اللهم اجعل رز 

تاً.  آل محمد َكفَافاً. ويورى: قُو 
بَة ألبيه ال  عّجاج: وقول ُرؤ 

لِ   َحّظي من َجَداَك الّضافي فَلَي تَ   َكفَـافِ  أن  تَت ُرَكني والفَض 

هو من قولهم: دعني َكفَاِف: أي ُكفَّ عنّي وأُكفُّ عنك أي ننجو رأساً بِرأس. ويَِجيُء ُمع َرباً، ومنه حديث عطاء بن يسار قال: 
ُت من الخالفة َكفَافاً ال عليَّ وال لي، فقال: -رضي هللا عنه-قلت للوليد بن عبد الملك: قال عمر بن الخطاب  ُت أنّي َسِلم  : َوِدد 

ب ُت؛ فأف لَتُّ منه بجري عَِة الذَّقَِن.  َكذَب ت، الخليفة يقول هذا، فقلت: أو كّذِ
ة الثوب وهي نحو ُكفَّ  -بالضم-: ما استدار حول الذيل. وكان األصمعي يقول: كل ما استطال فهو ُكفَّة -بالضم-وُكفَّةُ القميص 

. ع الُكفَّة ِكفَاف  فُه، ألن الشيء إذا انتهى إلى ذلك َكفَّ عن الزيادة. وجم   حاشيته؛ وُكفَِّة الردمل؛ وُكفَّة الشيء وهي َحر 
 وِكفَاُف الشيء: ِحتاُره.
 وِكفَافا السيف: ِغراره.

صائد وهي ِحبالتُه؛ وِكفَّة اللِّثة وهي ما انحدر منها. قال: ؛ نحو ِكفَِّة الميزان؛ وِكفَِّة ال-بالكسر-قال: وكل ما استدار فهو ِكفَّة  
.-بالفتح-َكفَّةُ الميزان  -أيضاً -ويقال  ُع ِكفَف   ، والجم 

 والِكفُف في الوشم: دارات  تكون فيه، قال لبيد رضي هللا عنه: 

ُع واِشَمة  أُِسفَّ نَُؤوُرها أو ً   َرج  َض فوقَُهنَّ ِوشاُمها ِكفَفا   تَعَرَّ

 هى قول األصمعي.انت
 من الشجر: ُمنتهاه حيث ينتهي وينقطع. -بالضم-وقال الفَّراُء: الُكفَّةُ 



 ً  .وُكفَّةُ الناس: أنك تعلو الفاَلة أو الَخِطيطة فإذا عايَن َت سوادها قُل َت: هاتيك ُكفَّةُ الناس، وُكفَّتُهم: أدناهم إليك مكانا
ةِ الثوب، قال  : وُكفَّةُ الغيم: ِمث ُل ُطرَّ  القَنانيُّ

ت ِر عاِطالً  ولو َرفَت  من ُكفَِّة السَّ  َخَضـاضُ  َغَزال  ما عليه لَقُل تَ   أش 

 وقال ابن عبّاد: الُكفَّة مثل العاَلةِ وهي حجر  يُجعل حوله أخثاء وطين ثم يُطبخ فيه األقُط.
 وُكفَّةُ الليل: حيث يلتقي الليل والنهار إّما في المشرق وإّما في المغرب.

خرج  -صلى هللا عليه وسلم-ال الفّراُء: استَكفَّ القوم حول الشيء: إذا أحاطوا به ينظرون إليه. ومنه الحديث: أن رسول هللا وق
تَكفَّ له الناس فخطبهم. ومنه قول تميم بن أُبّيِ بن ُمق بِل:   من الكعبة وقد اس 

ج   ُن المُ  بََدا  من الغُّمى إذا ُصكَّ َصكَّةً  َخُرو  تَِكفَّةُ والعُيُو  ـَمـحُ  س   تَل 

. ت  تََكفَِّت الحية: تَرحَّ  واس 
تُه؛ وهو أن تضع يدك على حاِجبك كالذي يستَِظلُّ من الشمس ينظر إلى الشيء هل يَراه. فَف ُت الشيء: استوضح  تَك   واس 

 وقول ُحميد بن ثور رضي هللا عنه: 

ف  وَظلَّت  ِركابُنا َظِلل نَا تَِكفّات   إلى  إلى َكه  بُ  لَُهنَّ ُمس   ُغُرو 

قيل: الُمْستَِكف اُت: عيونُها؛ ألنها في ِكفٍف؛ والِكفُف: الن قَُر التي فيها العيون. وقيل: الُمْستِكف اُت: إبل مجتمعة؛ 
ةٌ ُمجتمعة. لُهن غروب: أي دموُعهن تسيل مما لقين من التعب.  يقال: ُجمَّ

 واْستََكفَّ الشعر: إذا اجتمع.
ِ -صلى هللا عليه وسلم-مدَّ يده بها، ومنه حديث النبي واْستََكفَّ بالصدقة:  : الُمْنِفُق على الخيل كالُمْستَِكف 

 بالصََّدقة.

تََكفَّ  ً -واس  صلى هللا عليه -وتََكفََّف: بمعنًى؛ وهو أن يَُمدَّ كفَّه يسأل الناس، يقال: فالن يَتََكفَُّف الناس. ومنه حديث النبي  -أيضا
فقال: يا رسول هللا أأتصدَّق بجميع مالي؟ قال: ال، قال: فالشَّط ر؟ قال: ال،  -رضي هللا عنه-أبي وقاص : أنه عاد سعد بن -وسلم

 قال: فالثُّلُث؟ قال: الثُّلُُث؛ والثُّلُُث كثير  أو كبير، أنك إن تذَر  ورثَتَك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتَكفَّفُون الناس.
َكف ُت الرجل: مثل َكفَف تُه  ، ومنه قول أبي زبيد حرملة بن المنذر الطائي: وَكف 

لُبي وهي ُعقَّرُ  وَكف َكف تُ   تََرني َسكَّن ُت أل ياً ِكـالبَـُكـم   ألَم     عنكم أك 

عَظي،  . وقال األزهري: تََكف َكَف: أصله عندي من َوَكَف يَِكُف، وهذا كقولهم: ال تَِعظيني وتَعظ  وتََكف َكَف عن الشيء: أي َكفَّ
ُت.وقال ُت الشيء في الماء، واصله من ُخض  َخض   وا: َخض 

 وان َكفُّوا عن الموضع: أي تركوه.
.  والتركيب يدل على قَب ض  وان ِقباض 

 كلف

 شيء يعلو الوجه كالسمسم. -بالتحريك-الَكلَُف 
ً -والَكلَُف  لَُف: الذي كَ -أيضا ِلفَت  ُحمرته فلم تصف ويرى في : لون بن السواد والحمرة؛ وحمرته َكدرة تعلو الوجه والرجل األك 

 أطراف شعره سواد إلى االحتراق ما هو.
 وقال األصمعي: إذا كان البعير شديد الُحمرة يخلط ُحمرته سواد ليس بخالص: فهو األكلُف، قال العّجاج يِصف ثورا: 

َوفـا فَباتَ  لَفا عن  يَن في في ِكناس  أج  م  وَخّد  أك  ِف َخي ُشو    َحر 

 سد، قال األعشى يصف فرساً: ويوصف به األ

ِد الر   تَع ُدو لََف من أُُسو   زاَره   َحـِلـي فِ  َرقَّتَي نِ   بأك 

فَاُء: الخمر؛ للونها.  والَكل 
لَِف.-بالضم-والُكل فَةُ   : لون األك 

د واسمه، فقيل: اسمه المستورد، وقيل: عامر بن الحارث بن ُكل فَةَ؛ وق  يل: ُكل فَةَ بالفتح.واختلفوا في نَسِب ِجَران العَو 
: رملة  بجن ب َغي قةَ ُمكلَّفة بالحجارة؛ أي بها َكلَف  للون الحجارة؛ وسائرها سهل ليس بذي حجارة. وقال ابن -مثال بُشرى-وُكل فى 

يت: ُكل فى بين الجار ووّدان أسفل من الثنية وفوق الشقراء.  السّكِ
:واد من أعمال المدينة   ، قال لبيد رضي هللا عنه: -معلى ساكنيها السال-وُكالف 

ُم على األي   ِعش تُ  و  ـَوم  وتِـعَـــارُ  يَامِ   َده راً وال يَد   إالّ يََرم 



 تَـي َمـارُ  فوَق ُخـبَّة   والذي  وَضل فَـع  وبَـِضـي ع   وُكالَف  

ِ بن ُمْقبِل:   وقال تميم بن أُبَي 

  ِمي عِ القَي ُظ والُمتََصيَّفُ الجَ  َمبَادي  من ُسلَي مى ذو ُكالَف  فََمن ِكفُ  َعفَا

لََف. : نوع من أنواع أعناب أرض العرب، وهو ِعنب أبيض فيه ُخضرة، إذا ُزبَِّب جاء َزبيبُه أدهم أك   وقال الدينوري: الُكالَفيُّ
. ُف: األمر الشاقُّ  والَكلُو 

 .وكاِلُف: قلعة َحصينة على شط َجيُحون، وهم يُميلُون الكاف كإمالِة كاف كافر  
ِلع ُت به. وفي حديث عمر  : َكِلف  بأقاربه. وقد ُكتب الحديث بتمامه في تركيب -رضي هللا عنه-وَكِلف ُت بهذا األمر َكلَفاً: أي أُو 

 ض ب س.
ُت. وفي مثل  آخر: ال يَك ن ُحبُّك َكلَفاً وال بُغ   بَة، ويروى: َجِشم   ُضك تلفاً.وَكِلَف: أي َجِشم. ومنه المثل: َكِلف ُت إليك عرق الِقر 

فَلَه غيره.  وأك 
عَها(. ِلي ُف: األمر بما يَُشقُّ على اإلنسان، قال هللا تعالى: )ال يَُكلُِّف هللاُ نَف ساً إالّ ُوس   والتَّك 

لََف.  وكلَّفَه: جعله أك 
تُه.  وتََكلَّف ُت الّشيء: تََجشَّم 

ي ُض لما ال يعنيه، قال هللا تعالى: )وما ِفي َن(، وقال رسول هللا  والُمتََكلُِّف: الِعّرِ : أنا وأت قياء -صلى هللا عليه وسلم-أنا من الُمتََكلِّ
 أمتي بُرآُء التََّكلُِّف.

ق ه إالّ تََكلُّفاً. ِلفَةً: إذا لم تُط   ويقال: َحمل ُت الشيء تَك 
 وقول زهير بن أبي ُسلمى: 

تُ  ـأمِ  أبا لكَ  َحوالً ال ثَمانِي نَ   تَكاِلي ُف الَحياةِ وَمن  يَِعش   َسئم   يَس 

َع التَّكليف. ِلفة  فزاد الياء لحاجته، وأن يكون جم  ع تَك   يُحتمل أن يكون جم 
الَفَِّت الخابية  ت  -واك  مارَّ  : أي صارت َكل فَاَء.-مثال اح 

 والتركيب يدل على إي الع بالشيء وتعلَّق  به.

 كنف

 عاهُ.يقال: هو في َكنَِف هللا: أي في ِحْرِزه؛ يَْكنُفُه ويَرْ 

ً -والَكنَُف  ِ بن ُمْقبِل: -أيضا   : الجانب، قال تميم بن أُبَي 

ِغي ها بِـحـاَجـِتـه إذا ت  له َكنَفا إن    تَأنََّس يَب    أي أَست هُ وإن  َجرَّ

 وفاُلن يعيش في َكنَِف فالن: أي في ِظلِّه.
نَاُف الشيء: نواحيه حيث يَن ضمُّ إليه، الواحد: َكنَف. وقِدم ِجري صلى هللا عليه -على النبي  -رضي هللا عنه-ر بن عبد هللا وأك 

نَاِف بِي َشةَ. -وسلم  فقال: أين بَلدك؟ قال: بأك 
 وقال أبو عبيدة: الَكنَفَةُ: الَكنَُف.

 وَكنَفا الّطائر: جناحاه، قال ثعلبة بن ُصعير المازني يصف ناقته: 

   َظِلي م  ناِفرِ من َكنَفَي   فَنَنانِ   َعي بَتَها وفضل فِتانِها وكأنَّ 

 وقال آخر: 

  من َكنَفَي  َظِلي م  جاِفلِ  ِسق َطانِ   ُمَذكََّرة  كأنَّ ِعفـاءهـا َعن س  

ُره بذنوبه ويقول: أتعرف ذنب كذا؟ -صلى هللا عليه وسلم-زقيل في قول النبي  : يُدنى العبد من ربِّه حتى يَضع كنَفه عليه فيُقَّرِ
ره بنوبه قال: سترتُها عليك في الدنيا وأنا أغِفُرها لك اليوم. َكنَفُه: ِست ره. ومنه قول أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم،  حتى إذا قرَّ

 : ما كَشف ُت َكنََف أنثى قط.-رضي هللا عنه-صفوان بن الُمعّطل 
 : موضع كانت فيه َوقعة ، وأُسر فيها حاجب بن ُزرارة.-مثال َجَمزى-وَكنَفى 

نُُف َكنفاً حسناً. وهو أن يجعل يديه على رأس القَِفي ِز  وقال أبو عمرو: الَكنَُف: ِسك بيديه على القِفيِز، يقال: َكنََف الَكيّال يَك  أن يُم 
نُف هُ.  يُمِسك بهما الطعام، يقال: ِكل هُ وال تَك 

أي جمعها وجعلها  : أنه توّضأ فادخل يده في اإلناء فَكنَفَها فضرب بالماء وجهه.-صلى هللا عليه وسلم-وفي حديث النبي 
ِذ الماء.  كالِكن ِف ألخ 

ُر. وقال ُهشي ِر؛ إالّ أنها ال تستبعُد كما تستبعد القذُو  : تبُرُك في َكنَفِة اإلبل؛ مثل القُذو  ف  ُف من وقال أبو عبيدة: ناقَة  َكنُو  : الَكنُو  م 
-رحمه هللا-تُؤخذ في الصدقة كنوف، قال إبراهيم الحربيُّ الغنم: القاِصيةُ التي ال تَمشي مع الغنم. ومنه قول إبراهيم النََّخعي: ال 



: ال أدري ِلم ال تؤخذ في الصدقة العتزالها عن الغنم التي يأخذ المصدق وإتعابها أيّاه، قال: وأظنه أراد أن يقول الَكشوف فقال 
ف، والَكُشوف: التي يضربُها الفحل هي حامل فنهى عن أخذها ألنها حامل، وإالّ   فال أدري.الَكنُو 

باء.  وقال أبو زيد: شاة  َكن فَاُء: أي حد 
 وكنَف ُت اإلبل أكنفها وأكنِفُها َكن فاً: إذا علمُت لها حظيرة تؤويها إليها.

 وَكنَف ُت عن الشيء َكنفَاً: أي عَدل ُت عنه، ومنه قول القُطامّيِ: 

نا بماِكر   فَصالُوا   ي عِ كانِفُ ما فينا عن البَ  ِليُع لَمَ   وُصل نا واتَّقَو 

 ويُقال: انهزم القوم فما كانت لهم كانِفَة  دون العسَكِر: أي حاجز يحجُز العدو عنهم.
: أنه دعا ِعياَض بن غن ِم بن ُزهير الِفهري -رضي هللا عنه-: وعاء تكون فيه أداة الراعي. وفي حديث عمر -بالكسر-والِكن ُف 
َرَعةَ صُ  -رضي هللا عنه-القرشي  -البن مسعود  -رضي هللا عنه-وف ودفع إليه ِكنف الراعي. وبتصغيره قال عمر فالبَسه ِمد 

 : ُكنَي ف  ُمِلَئ ِعلماً.-رضي هللا عنه
(  -رضي هللا عنها-وفي حديث عائشة  ِبِهنَّ ِرب َن بُخمرِهنَّ على ُجيُو  أنها قالت: يرحم هللا المهاجرات األَُوَل لّما أنزل هللا: )ول يَض 

ن بها. أي أسترها.شقق ن أكنَف ُمر  وِطهنَّ فاختَمر 
 فكلَّمهم: السُّترة. -رضي هللا عنه-: أنه أشرف من كنيف وأسماء بنت ُعميس  -رضي هللا عنه-والِكني ُف في حديث أبي بكر 

.  والَكِني ُف: الساتر. ومنه قيل للكرياس الذي تُقضى فيه حاجة اإلنسان: َكنِي ف 
ً -والَكِني ُف  ُس.-أيضا  : التُّر 

 والَكِني ُف: َحِظيرة من شجر تُجعل لإلبل، ومنه قول كعب بن مالك رضي هللا عنه: 

ِب والَكنِي ف تَبِي تُ  ر    بَي َن الزَّ

َجز بتمامه مع القصة في تركيب ع ج ف، قال الحارث بن ِحل ِزة اليشكري:   وقد ُكتَِب الرَّ

َحت  بِعَـِشـيَّة   وإذا قَاُح تََروَّ فَجِ النَّعَ  َرتَكَ   اللِّ   اِم إلى َكِني ِف العَر 

 والَكِني ُف: النخل يُقطع فينبت نحو الذراع، وتشبَّه اللحية السوداء بذلك فيقال: كانما ِلحيته الَكِنيُف.
 : من األعالم.-ُمصغراً -وكانِف  وُكنَي ف  
نُفُه   َكن فاً: أي ُصنته وَحفظته، يقال: َكنَفه هللا: أي حاطه. -بالضم-وَكنَف تُه أك 

نَف ُت الرجل: مثل َكنَف تُه. نَف تُه: أي أَعنته. وقال ابن عبّاد: أك   وأك 
تَِلس بن ثوب بن عدّيِ بن كنانة بن مالك بن ناِبل بن   : زيد الخيل بن ُمهلهل بن يزيد بن ُمن ِهب بن عبد ُرضى بن ُمخ  نِف  وأبو ُمك 

ودانُ -نبهان   زيد الخير. -صلى هللا عليه وسلم-اه النبي ، رضي هللا عنه، له ًصحبة، وسمّ -واسم نبهان: أس 
: أي قد أُحيط به من جوانبه. نِي ُف بالشيء: اإلحاطة به. وِصالء  ُمَكنَّف   والتَّك 

 وقال ابن عبّاد: لحية ُمَكنَّفَة : أي عِظيمة األَكنَاِف، وأنّه لُمَكنَُّف اللحية.
 واكتَنََف القوم: إذا اتخذوا َكنِيفاً إلبلهم.

 ا فالنا وتََكنَّفُوه: أي أحاطوا به، قال عروة بن الورد: واكتَنَفو

ني َي ثمَّ تََكنَّفُونـي َسقَو  رِ  ُعَداةَ   النِّس    هللِا من َكِذب  وُزو 

، ويروى: الخمر. ي  ، نِس  ِكر  ِكراً أنساه العقل، ويقال لكل ُمس   أي ُمس 
 وبنو فالن يَتََكنَّفوَن بني فالن: أي هم في ناحيتهم.

َن بالِغياث: وذلك أن تموت مواشيهم من الُهَزال فَيحُظروا بالتي ماتت حول األحياء التي وقا عبّ اد: يقال تركت بني فالن يَتَكَّنفُو 
نُفُونها.  بَقيت فيستُُرونها من الشمال ويَك 

 والُمكانَفَةُ: الُمعاونة.
 والتركيب يدل على الستر.

 كوف

فَةُ  ملة الحمراُء، قي -بالضم-الُكو  ل: بها ُسميت الُكوفة، وقيل: سميت الستدارتها، وقيل: الجتماع الناس بها. ووردت رامةُ الرَّ
 بنت الُحَصين بن منقذ بن الطَّّماح الكوفة فاستوبَلَت ها، فقالت: 

لَةً  أال تَنَّ لَـي   وبين الُكوفَِة النَّهـَرانِ  وبَي ني  لَي َت ِشعري هل أبِي 

ر  ومـن فالبُدَّ   هايُن ِجني منها الذي ساقَني ل فإن  َشـآنِ  من ِغم 

 وقال عْبدة بن الطيب العبسميُّ: 

تاً ُمَهاِجـرةً  إنَّ  لُ  بُكوفَةِ   التي َضَربَت  بَي    الُجن ِد غالت  ُوَدها ُغو 



فَةُ الجند: لما اختُطَّت  فيها ِخطط العرب أيام عمر   َرعِ الثَّقفي.، وتولى تخطيطها السائب بن األق-رضي هللا عنه-إنما قيل ُكو 
فَاُن   َ ً -وكُو فَِة، قال أبو نواس: -أيضا  : اسم للُكو 

فاُن َمذ َهـبَـهـا ذََهبَت   تُ   بنا ُكو    عن ُظَرفائها َصب ري وَعِدم 

 ويروى: عن أوقاتها.
، وزاد ابن عبّاد فتح الكاف. : أي في ِعّز  ومنعة  فان   وقال ألموي: يُقال: أنه لفي ُكو 

فاُن: الدَّغ  ُل من القصب والخشب.والُكو 
. : أي مر  ُمستدير  فان   ويقال: تركتُهم في ُكو 

فان   فان  وَكوَّ فان  من امرهم وَكو   : أي في َعنَاء  وَمَشقَّة  ودوران، وأنشد الليث: -بتشديد الواو-ويقال: الناس في ُكو 

َسي ُت إالّ  فما ِحي وال أم  فـانِ  ِمن ُكُم في وإنّي  أُض   َكوَّ

فاناً: وهما الرملة المستديرة.قال ابن عبّ  فاناً وَكو   اد: رأيت ُكو 
ف  َكعصِف الريح والشجرة. : أي في عص  فان   وَظِلل نا في َكو 

 وُكَوي فَةُ: موضع قريب من الكوفة، يقال لها: ُكَوي فَةُ ابن ُعمر؛ ُمضافة إلى ُعبيد هللا بن عمر بن الخطاب، وكان نََزلها.
فى  بى-وُكو   نة بباذ  ِغيَس من نواحي َهراةَ.: كدي-مثال ُطو 

فَة   فَة  وال تَو  .-بالفتح-ويقال: ليست عليه َكو   : أي عي ب 
فاً: إذا كفَّ جوانبه. فُه َكو   وكاف الِدي َم يَُكو 

 والكاُف: حرف من حروف المعجم، يُذكَّر ويؤنَّث، وكذلك سائر حروف الِهجاء، قال الّراعي: 

ُح وِمي ُمها كما  وُمهـاآيات  تَعَفَّت  ُرسُ  أَشاقَت كَ    بَيَّنَت  كاف  تَلُو 

 والكاف حرف جر، وهي للتشبيه، وقد تقع موقع االسم فيدخل عليها حرف الجر؛ كما قال امرؤ القيس يصف فَرساً: 

نا َطنـا وُرح  نَُب َوس  بُ   بَِكاب ِن الماِء يُج  راً وتَرتقي تََصوَّ   فيه العَيُن َطو 

: وقال ِخطاُم الريح المُ   جاِشعيُّ

  َكَكما يُؤث فَي ن   وصاِليَات  

ِق.  وقد تكون ضمير المخاطب المجرور والمنصوب؛ كقولك: ُغالُمك وَضَربَك؛ تُفتَح للمذكر وتُكَسر للمؤنث للفَر 
وقد تكون للخطاب وال موضع لها من اإلعراب؛ كقولك: ذلك وتِلك وأولئك وُرَويدك؛ ألنها ليست باسم ها هنا وإنما 

 لخطاب فقط، تُف تَح للمذكر وتُكَسُر للمؤنث.هي ل
 : قرية من قرى نَي سابور.-بضم التاء-وتُكاُف 
ً -وتَُكاُف  َزجان.-أيضا  : قرية من قرى َجو 

ف ُت كافاً حسنة: أي َكتبتُها.  وَكوَّ
ف ُت الديم وَكيَّف تُه: إذا قطعته.  وَكوَّ

ف الرمل: أي استدار، وكذلك القوم.  وتكوَّ

َف ال  رجل: أي تشبَّه بأهل الُكوفة أو تَنَسَّب إليهم.وتَكوَّ

.  والتركيب يدل على استدارة في شيء 

 كهف

ُف كالمغار في الجبل إالّ أنه واسع، فإذا صغُر فهو غار   . وقال الليث: الَكه  ُع: ُكُهوف  ُف: كالبيت المنقور في الجبل، والجم   .الَكه 
يَِب: إذا كانوا  ُف أهل الّرِ َن به فيكون وَزراً وَملجأً لهم، وانشد: ويقال: فالن َكه   يَلُوُذو 

فاً َحِصي ناً وُجنَّةً  وُكن ت لُها يَؤولُ   لهم َكه   وَوِلي ُدها إليها َكه 

 وأَُكْيِهُف: موِضٌع، قال أبو َوْجَزةَ السعدي: 

ـتَـِكـر   حتّى عَ الباِن واألثَبِ  من  إذا َطَويا واللَّي ُل ُمـع    ذي أَُكي ِهَف ِجز 

 راد "األثَأَب" فترك الهمز.أ
 وقال ابن عبّاد: ناقة  ذاةُ ُكهوف: وذلك من سمنها وكثرة لحمها.

ُف  ة: ومنه بنَاء -زعموا-وقال ابن دريد: الَكه  ِو والمشي، وهو فِع ل  َممات، ومنه بِناء: َكن َهَف َعنّا. وقال َمرَّ : السرعة في العَد 



، والنُّون زائدة.  َكن َهف  وهو موِضع 
، قال بِش ر بن أبي خازم: و : موِضع  ف   ذاةُ َكه 

نَ  ُمو  ف   يَُسو  الََح بذاةِ َكه   وقَـارُ  فيها لَُهم  َسلَع   وما  الّصِ

 وقال عوف بن األحوص: 

قُ  ف   إلَيَّ   ُصَري م  شاءها من جالجل   يَُسو  ني ذاةُ َكه  ُرها وُدو   وقُو 

فَةُ: ماَءة  لبني أسد قريبة القع ر.  والَكه 
: إذا أكل الماء أسفلها فَسمِ  وقال فَت  وتَلَقَّفَت  ع َت للماء ابن دريد: تََكهََّف الجبل: إذا صارت فيه ُكهوف، وكذلك: تََكهَّفَِت البِئر وتَلَجَّ

 في أسفلها اضطراباً.
َف. تََهَف: لزم الَكه   وتكهَّف واك 

 كيف

ك آخره اللتقاء الساك نين؛ وبُني على الفتح دون الكسر لمكان الياء. وهو لالستفهام َكي َف: اسم ُمبهو غير متمكن، وغنما ُحّرِ
فُروَن باهلِل(. ويكون حاال ال ُسؤال معه كقولك:  ب والتوبيخ كقوله تعالى: )َكي َف تَك  عن األحوال. وقد يقع بمعنى التعجُّ

ِرَمنََّك كي َف ُكنت؛ أي على أي حال ُكن َت. ويكون بمعنى النفي كقول ُسويد بن ا  بي كاِهل اليشكري: ألُك 

َن ِسقَاطي بَع َدما َكي فَ  ُجو  أ َس َمِشي ب  وَصلَع   َجلَّلَ   يَر    الرَّ

( فهو توكيد لما تقّدم من خبر وتحقيق لما بعده، على تأويل إّن هللا ة  بَِشِهيد   ال يَِظلم وأما وقله تعالى: )فََكي َف إذا ِجئ نا من كّلِ أُمَّ
ة في الدنيا فكيف  في االخرة. مثقال ذرَّ

. ت إليه "ما" صحَّ أن يُجازى به تقول: كيف ما تَف عَل  أف عَل   وإذا ضَمم 
؟ فيقول: كل الَكي َف والَكي َف   .-بالجر والنصب-وقال الفَّراُء: تقول: كيف لي بفالن 

 : الِقطعة من الشيء.-بالكسر-وِكف ُت الشيء َكي فاً: قََطع تُه. والِكي فَةُ 
قَُع بها الَخل ُف: ِحي فَة .وقال أبو عمرو: يق قَع بها ذيل القميص القُّداُم: ِكي فَة ، وِللَّتي يُر   ال للِخرقَة التي يُر 

ن ِكي فى   : ِحصن بين آمد وجزيرة ابن عمر.-مثال ِضي زى-وِحص 
ف تُه: إذا قطَّعتَه.  وقال اللِّحياني: كيَّف ُت األديم وكوَّ

 َكيَّف تُه فَتََكيََّف؛ فقياس، واستعمال المتكلمين دون السماع من العرب. وأما اشتقاق الفعل من َكي َف؛ كقولهم؛
 وقال ابن عبّاد: ان كاَف: أي انقَطع.

تُه.  وتََكيَّف ُت الشيء: تَنَقَّص 

 ألف

يت: يقال: فالن يأَلَُف الطعام أل فاً: إذا أكلَه أكالً جيداً.  ابن السّكِ

 لجف

ُف: الضَّرب الشديد  .أبو عمرو: اللَّج 
 وجن بَتا الباب: لَِجيفَتاه.

لُه عريض، وشك أبو ُعبيد في اللَّجيِف. قال األزهري: وحق له أن يشكَّ فيه، ألن  وقال أبو ُعبيد: اللَّجيف من السهام: الذي نَص 
 : عه: نُُجف، قال أبو كبير الُهذَليُّ هام العريض النصل، وجم   الصواب النَّجيُف: وهو من الّسِ

 ً رِ   له َخَوافَي ناِهـض   بَذَل تُ  نُُجفا َحلِ  َحش    القََواِدِم كاللِّفَاعِ األط 

.  وقال أبو عمرو: واحُد النُُّجف: نَُجوف 
ُف: الَحفر في أصل الِكنَاِس، واالسم: اللََّجُف.  وقال الليث: اللَّج 

ة الوادي، ويقال: اللََّجُف حف ر في ة الطائي يصف  وقال أبو عبيدة: اللََّجُف: مثُل البُعثُط وهو ُسرَّ جانب البئر، قال ِعذَار بن ُدرَّ
 جراحة: 

َمةً في قَع ِرها لََجـف   يَُحجُّ  تُ   َمأ ُمو    الطَّبِيِب قَذَاها كالَمغَاِري دِ  فاس 

 وأنشد ابن األعرابي: 



 اللَّفَف   نَجا صاِحبُها من وإن    َدل و  إن  نََجت  من اللََّجف   َدل ِويَ 

 د من التواء ِعرٍق فيه. وجْمع اللََّجِف: أْلَجاٌف، قال: اللَّفَُف: اضطراب الساع

ِب الّضاف   لَقَصََّرت    أنَّ َسل مى َوَرَدت  ذا أل َجـاف   لو   ذَناِذُن الثَّو 

كيَّة: ما أكل الماء من نواحي أصلها، فإن لم يأُكلها الماء وكانت ُمستوية األسفل فليس لها لَجَ  .وقال ابن ُشمي ل: أل جاُف الرَّ  ف 
بِسه.  وقال الليث: اللََّجُف: َمل َجأُ السَّيل: أي َمح 

َجاُف  َجاُف: ما أشرف على الغار من صخرة أو غير ذلك ناتِئء  في الجبل، وربما ُجعل ذلك فوق الباب. وقال غيره: اللِّ قال: واللِّ
ُكفَّةُ.  والنَِّجاُف: األُس 

 وقال ابن عبّاد: أل َجَف بي الرجل: إذا أضرَّ بك.
جِ.و كر في جوانب الفَر 

 التَّل جيُف: إدخال الذّ
ُت في جوانبها، قال العّجاج يصف ثوراً:  ف ُت البئر تَل ِجي فاً: حفَر   ولَجَّ

فـا إذا تَِقماً أو لَجَّ   تَبَنّى من أَراط  ِمل َحفا وقد  ان تَحى ُمع 

َف الِمكيال: وسَّعَه من أسفِله.  ولَجَّ
فَِت البئ ُت في جوانبها، جعله ُمتعدياً.وقال الصمعي: تَلَجَّ ف ُت البئر: حفَر  فَة. وقال غيره: تَلَجَّ ، يقال: بئر فالن ُمتَلَّجِ  ر: أي انخسفَت 

 والتركيب يدل على هزم في شيء.

 لحف

ت عليه اللِّ  فاً: إذا طرح  َحاِف. وقال غيره: لََحف ُت الرجل أل َحفُه لَح  ُف: تَغ ِطيَتَُك الشيء باللِّ َحاَف أو غطيتَه بشيء، الليث: اللَّح 
 قال طرفةُ بن العبد: 

ِك بـهـم   ثمَّ  نَ   راُحوا َعبَُق الِمس  َض ُهّداَب األُُزر   يَل َحفُو    األر 

: اللَِّحيُف، أهداه له ربيعة بن أبي البراء، فأثابه عليه فرائض من نَعَِم بني ِكالب. -ومن أفراس رسول هللا ?صلى هللا عليه وسلم
 الهروي: هو فَِعي ل  بمعنى فاِعل  كأنَّه كان يَل َحُف األرض بذنبه. قال ابو ُعبيد

ُع: اللُُّحُف والَمالِحُف،  ِد ونحوه، والجم  َحاُف والِمل َحفَةُ والِمل َحُف: اللباس الذي فوق سائر اللباس من ِدثار البَر  قال العَّجاُج واللِّ
 يصف ثوراً: 

  تَبَنّى من أَراط  ِمل َحفا وقد

ال يُصلّي في ُشعَِرنا وال في لُُحِفنا. معناه: مخافةَ أن  -: كان رسول هللا ?صلى هللا عليه وسلم-عائشة ?رضي هللا عنها وقالت
ِسيَة أثمان خمسة  ص في ذلك، وقد ُروي أنه كان يُصلِّي في ُكُروط نسائه، وكانت أك  يُصيبها شيء من دم الحيض، وإالّ فقد ُرّخِ

 دراهم أو ستة.
 رجل: ِلَحافُه.وامرأة ال

فةً: أي ذهب منه شيء. َف في ماله لَح   وقال ابن عبّاد: لُح 
ُس: واِحد . ُف واللَّح   قال: واللَّح 

ُف الجبل ?بالكسر لُه.-وِلح   : أص 
ُف: ُصقع من نواحي العراق، سمي بذلك ألنه في ِلحِف جبال َهمذان وِنهاوند، وهو دونهما مما يلي العراق.  واللِّح 

: وا ف   د بالحجاز عليه قريتان جبلة والستار.وِلح 
ِت، وإنما قيل ذلك ال يجد شيئاً يلبسه فتقع يده  ف استِه: وهو شقُّ االس  ِف استِه؛ ومن ضارب قِح  ويقال: هو أف لَس من ضاِرب ِلح 

 على ِشع ب استه.
ف فيها. فة: وهي الحالة التي يُتلَحَّ  وفالن َحسن اللِّح 

، قا ألة، ومنه اشتُقَّ اللِّحاف. وألَحف السائل: أي ألَحَّ ّجاج: أل َحَف: َشِمل بالَمس  َحافا(. وقال الزَّ َن النّاَس إل  أُلو  ل هللا تعالى: )ال يَس 
. وفي حديث النبي ?صلى هللا عليه وسلم : من سأل وله أربعون درهما فقد -وقيل: معناه ليس منهم ُسؤال فيكون منهم إلحاف 

.سأل الناس إلحافا. ويقال: ليس ل ّدِ  لُمل ِحف مثل الرَّ
 وقال أبو عمرو: يقال أل َحف َت بي وأغلل َت بي: ذا أضرَّ به.

 وقال ابن عبّاد: ألَحَف الرجل ُظفَره: أي استأَصلَه.
ِف الجبل.  وقال غيره: أل َحَف الرجل: إذا مشى في ِلح 

 ً ف تَل ِحيفا: إذا جرَّ أزاره على األرض ُخياَلء وبط -وأل َحَف ?أيضا  راً.ولَحَّ
تُه.  والَحف ُت الرجل: أي كانَف تُه والَزم 

َكِدِر: دخلت على جابر بن عبد هللا ?رضي هللا عنه وهو يُصلّي في  -وكل شيء تغطَّيت به فقد التََحف َت به. وقال محمد بن الُمن 
ل: نَعَم  أحببُت أن يراني الُجّهال ثوب ُملتحفاً به وِرداؤه موضوع، فلما انصرف قُلنا: يا أبا عبد هللا تُصلّي وِرداؤك موضوع؟ قا



 يُصلّي كذا. -مثلُكم؛ رأيت النبي ?صلى هللا عليه وسلم
ف ت: اتَّخذت لنفسي ِلحافاً.  وتلَحَّ

 والتركيب يدل على االشتمال والمالزمة.

 لخف

فَة . وفيال حديث زيد بن ثابت ?رضي هللا  ، واحَدتُها: لَخ  َخاُف: حجارة بيض ِرقاق  حين أمره أبو بكر  -عنهاألصمعي: اللِّ
قاع والعُُسب واللِّخاف. -?رضي هللا عنه  أن يجمع القرآن قال: فجعل ت أتتبعه من الّرِ

َمه. فَةُ: ِسَمة ، ولََخفَه بالِميَسم: إذا أوسع وس   وقال ابن عبّاد: اللَّخ 
ُت. فةُ: األس   قال: واللَّخ 

فِ  خ  ُف ?مثل الرَّ بد ال-وقال غيره: اللَّخ   رقيق.: وهو الزُّ
ًَ ?رحمه الله ُف: الضَّرب الشديد. وقال إبراهيم الحربيُّ ُف -في تركيب ل ج ف -وقال أبو عبيد عن أبي عمرو: اللَّخ  : اللَّج 

تُه هناك.  الضرب الشديد: وعَزاه إلى أبي عمرو أيضاً، وقد ذَكر 
 وقال ابن فارس: لََخفَه بالسيف: إذا ضربه ضربَةً َرغي بَةً.

ِعَمِة اإلعراب، وقريب منها السَِّخي َمةُ.وقال السُّلَِميُّ   : اللَِّخفَةُ والَخِزي َرةُ: ُكلَّها من أط 

 لصف

 الليث: اللََّصُف: لُغة في األَصِف، الواحدة: لََصفَة ؛ وهي ثمرة حشيشة له ُعصارة  يُصطبَُغ بها؛ يُمِرُئ الطعام.
يه أ هل العراق الَكبَر، وهو يَعُظم شجره ويتسع، ومنبِتُه الِقيعان وأسافل وقال أبو زياد: من األغالث اللَّصُف، وهو الذي يَُسّمِ

فَلَّح يخرج في زهر أبيض، فإذا صار ِجراء على قدر الخشخاش  ، وله َجنًى يُسمى الشَّ نة أي تعقيف  كة فيها ُحج  الجبال، وله شو 
ت أطرافُه؛ وذلك حين أنى وتشقَّق ونِضج فَيأُكُل الناس ما  خام احمرَّ نضج منه طيِّبا ما لم يقَضموا حبَّه، فإن قََضُموه وجدوا الّضِ

ُجن فيه. قال كعب بن ُزهير ?رضي هللا عنه  يصف َظِليماً ونعامةً:  -فيه حرارة شديدة، وقد تأُكل اإلبل شجره أكالً شديدا وتَر 

َمـُهـمـا َظالّ  تَِفرانِ   بأق ِريَِة النَّفّاخِ يَو  َل الَمغ ِد واللَّصَ  يَح    فاأُُصو 

 وقال غيره: اللََّصُف: جنس من التمر، ولم يَعرف ه أبو الغَوِث.
 : إذا لَِزق ويبس.-لََصفاً ?بالتحريك -ولَِصف جلده ?بالكسر

َكة  غربيَّ طريق مكة ?حَرَسها هللا تعالى  بين الُمِغي ثَِة والعقبِة. -ولََصُف: اسم بِر 
 اللغاِت. والالِّصُف: اسم لإلثِمد الذي يُكتََحل به في بعض

ُف: من قولهم رأيته يل ُصُف ?بالضم َف وقال ابن ُديد: اللَّص  ص  ف: تسويَةُ الشيء؛ كالرَّ : أي يُب ُرُق، ورأيت لَِصيفا: أي -واللَّص 
: لما وفد عبد الُمطلب لى سيف بن ذي يزن استأذَن ومعه ِجلَّة قريش فأذن لهم فإذا -بَريقاً. وقال ابن عبّاس ?رضي هللا عنهما

ِك من َمف ِرقِه. هو خ  بالعبير يلُصُف وبيُص الِمس   ُمتَضّمِ
ولَصاُف ?يُع َرب ويُجرى ُمجرى ما  -ولَصاف: اسم َجبَل  بناحية الشواجن من ديار ضبَّة، وفيه ثالث لُغات: لَصاف ?مثال قََطامِ 

رىً  -ال يَن َصِرف  ، قال النابغة الذبياني: -وِلَصاُف ?بكسر الالّم غير ُمج 

طَ  نَ   من لََصاف وثَب َرة   ِحبات  بُِمص   تََدافُـعُ  إالاَلً َسي ُرُهنَّ  يَُزر 

ِش األسدي:  ِ  وقال أبو الُمَهو 

َد َخـِفـيَّة   قد ِسبُُكم  أُُسو  رُ  فإذا  ُكن ُت أح    لََصاِف تَبِي ُض فيه الُحمَّ

 والتركيب يدل على يُْبٍس وبَريٍق.

 لطف

ً  -لَُطَف الشيء ?بالضم فا . يَل ُطُف لُط  ، فهو لَِطي ف   ولَطافَةً: أي َصغَُر ودقَّ
فاً: أي َرفَق. -لََطَف ?بالفتح  يَل ُطُف لُط 

فِي ُق بعباده.  واللَِّطي ُف: من أسماء هللا تعالى، هو الرَّ
ِر: إذا كانت ضاِمرة البطن.  وقال الزهري: جاريَة  الَخص 

 قال: واللَِّطي ُف من الكالم: ما َغُمَض معناه وَخِفي.
.يقال  : لََطَف هللا لك: أي أوَصل إليك ُمراَدك برفق 

فيق والِعصمةُ، واالسم: اللََّطُف ?بالتحريك ُف من هللا تعالى: التَّو   ، قال كعب بن ُزهير رضي هللا عنه: -واللُّط 



ها بعدما ابَيَضَّت  َمَسائُحها ما ِرفُه منها وال ال  َشرُّ  اللََّطفا الُودَّ أع 

 ة  من فالن: أي هدية.ويقال: جاءتنا لََطفَ 
فاُن: الُمالِطُف.  واللَّط 

 وأل َطفَه بكذا: أي بَّره به.
راب.  وأل َطَف الرجل البعير: أدخل قَضيبَه في الحياء؛ وذلك إذا لم يهتَد لموِضع الّضِ

تَل َطف تُه: إذا ألَصق تَه به، وهو ِضد جافيته عن  ي؛ وأنشد: وقال أبو صاعد الكالبي: أل َطف ُت الشيء بجنبي واس 

َن َري َطـتـي َسَري تُ  تَل ِطفاً ُدو  نَ   بها ُمس  با وُدو  ِد ذا ُشَطب  َعض    ِردائي الَجر 

 واستَل َطَف البعير: أي أدخل ثِي لَه في الحياء بنفسه؛ مثل استخلََط واخلَطه غيره.
ة.  والُمالَطفَةُ: الُمبارَّ

ف ُق له.  والتَّلَطف لألمر: الّرِ
ِف.وقال ابن دريد: تَ   الطف القوم: من اللُّط 

ف ِق؛ وعلى ِصغر في الشيء.  والتركيب يدل على الّرِ

 لعف

 ابن عبّاد: أل عََف األسد وأل غََف: إذا َولََغ الدم، وقيل: َحِرَد وتهيّأ للُمساورة.
 : إذا نظرا ثم أغ ضيا ثم نظرا.-وقال ابن دريد: تَلَعََّف السد والبعير وتَلَغَّفا ?بالعين والغين

 غفل

ع: لُغَفَاُء، يقال: في بني فالن لُغَفاُء.  أبو عمرو: اللَِّغي ُف: الذي يأكل مع اللصوص ويشرب ويحفظ ثيابهم وال يسرق معهم، والجم 
َم: إذا لَق ِمتَه، وأنشد:   وقال أبو الهيثم: اللَِّغي ُف: خاصة الرجل، مأخوذ من اللَّغَِف، يقال:لَِغف ُت األُد 

ي نِ  يَل َصقُ    ويَل غَُف األُُدم   باللِّ

 : ليُّ لُلُه وَسجيُره، قال أبو ِحزام غالب بن الحارث العُك  يت: يقال فالن لَِغي ُف فالن وُخل َصانُه وُدخ   وقال ابن السّكِ

وا فال   ُمِفي ئَُهم  أَمُر النَِّحي طِ  فليس  تَن ِحط  على لُغَفَاَء َدجُّ

وا: ذهبوا، والمر: الَكث َرةُ.  دجُّ
. وقال ابن و   عبّاد: اللَّغ ُف واللَِّغي فَةُ: العِصي دة وكل شيء ِرخ 

 واللُّغ فَةُ: اللُّق َمةُ.
ظاً ُمتتابعاً.  قال: ولَغَف بعينه وأل غََف بها: إذا لَحظ بها لَح 

 قال: واإلل غَاف: الَجوُر وقُب ُح المعاملة.
ِغفَةُ: القوم يكونون لُصوصا ال َحِميَّة لهم.  والُمل 

 فالن لُغ فَة من شيء: كأنه أراد أطعمني.وألغَفَني 
َت.  وقال غيره: أل غَف ُت السير: إذا أسرع 

َعَف: إذا نظر نظراً شديداً، قال أبو النجم:   وألغََف األسد وأر 

نَي ِه إذا ما ل غَـفـا كأنَّ  نِ   َعي  فا بالِقر    إذ  َهمَّ به وَخوَّ

 وكذلك تَلَغََّف، وذلك إذا نظر ثم أغى ثم نظر.
 الَغف ُت الرجل: إذا صادق ته.و

 والَغف ُت المرأة: إذا قبَّل تَها.

 لفف

 لَفَف ُت الشيء ألُفُّه لَفّاً.
 ولَفَّ الكتيبة باألخرى: إذا خلط بينهما في الحرب، وأنشد ابن دريد: 

بَة   ولََكم   ُت ُمعَفَّرا ولََكم    لَفَف ُت َكتِي بَةً بـَكـتِـي    َكِمّي  قد تََرك 

 َحقَّه: أي منعه.ولفَّهُ 
. أي قَمش وخلَّط من كل شيء، وقد ُكتَِب الحديث "بتمامه" في تركيب ز ر ن ب.  وفي حديث أم زرع: زوجي إن أَكَل لفَّ



ع: اللَّفائُف. جل وغيرها، والجم  فَافَةُ: ما يُلَفُّ به على الّرِ  واللِّ
 ل األعشى: وجاؤا ومن لَفَّ ِلفَُّهم: أي ومن ُعدَّ فيهم وتأشَّب إليهم، قا

ً   َمألَت  بَك ر  وَمن  لَفَّ ِلفَّها وقد جا فالنَّواِعصا نُبَاكا   فَقَّواً فالرَّ

 وأنشد ابن دريد: 

ِفي ُكمُ  هـا َسيَك  داً وَمن  لَـفَّ ِلـفَـّ دِ  فََواِرسُ   أو  ِم بن َربّاَن كاألُس    من َجر 

: اللِّ  ن ُف من الناس من خير أو شر.وأجاز أبو عمرو فتح الالّم. وقال الُمفَّضل الضبيُّ  فُّ الّصِ
، ومنه قولهم: كنا ِلفّاً: أي -واألل فَاُف: األشجار يَل تَفُّ بعضها على بعض، ومنه قوله تعالى: )وَجنّات  أل فافا( واحُدها ِلفٌّ ?بالكسر

 مجتمعين في موضع.
: ما لُفُّوا من ها هنا وها هنا كما يَلُفُّ الرجل  ر.وقال الليث: اللِّفُّ  ُشهود ُزو 

.  قال: وحديقة ِلفَّة ، ويقال ِلفٌّ
: الِحزب والطائفة، ومنه الحديث: فكان ُعمر وعثمان وابن ُعمر ِلفّاً. وقد ُكتب الحديث بتمامه في تركيب ن ص ب.  واللِّفُّ

وقوله تعالى: )ِجئ نا بكم لَِفي فا( أي واللَِّفي ُف: ما اجتمع من الناس من قبائل شتّى، يقال: جاؤوا بِِلفِّهم ولَفيِفهم: أي واخالِطهم. 
 مجتمعين مختلطين من كل قبيلة.

: إذا كان َمخلوطاً من جنسين فصاعداً.  وطعام لَِفي ف 
وباب من العربية يقال له: اللَِّفي ُف؛ الجتماع الحرفين المعتلين في ثاُلثِّيه، وهو نوعان: َمق رون ومف روق؛ فالمقرون ك"طَوى" 

 ك"َوحى" و"وعى".و"روى" والمفروق 
 واللَِّفي فَةُ: لحم الَمت ِن الذي تحت العقَِب من البَعير.

 وقال الليث: الِملّف؛ ِلحاف يُلتّف به.
 ورجل ألَّف بيِّن اللَّفَِف: أي َعيّي بطيُء الكالم إذا تكلّم مأل ِلسانه فاه، فال الَكمي ُت: 

هُ  ِواليَةَ  غ ـد  ألَـفَّ كـأنَـّ َهقِ  من  ِسـلَـّ ِك أث َولُ الرَّ لُوِط بالنُّو     الَمخ 

 ً  : الرجل الثَّقيل البَِطيُء، قال زهير بن أبي ُسلمى: -واأللفُّ ?أيضا

ُدد  به لََهوات ثَغ ر   َمتى  إليه جانِبُهُ َسِقـي مُ  يَُشارُ   تَس 

ف     ال ألَفُّ وال سؤومُ  قويٌّ   بَأ ُسهُ يَك الَك منه َمُخو 

 وأنشد ابن دريد: 

تُـمـا ماَرأ ي تُكُ   مال ألوى ال سنيد وال ألَف   على  يا ابنَي  عياذ  َعـَدو 

َرع   وال   َطَرف  منه َحِدي د  ولي َطَرف   لكم  ماَل لي إالّ عطاف  وِمـد 

 :  وامرأة لف اء: ضخمة الفَِخذَْيِن، وفَِخذاِن لَف اواِن، قال الَحَكم بن معمر الخضريُّ

عِ  تََساَهمَ  ر  باها ففـي الـّدِ فُُهما َعب لُ  وفي   راَدة  ثَو  ِط لَفّاواِن ِرد    الِمر 

 تَساهم: تقارع. وأنشد ابن فارس: 

تَفَّة  َرباَلتُهـا ِعَراضُ    اللُّفُّ أف خاذاً بِتاِرَكة  َعق ال وما  القَطا ُمل 

: ِعرٌق يكون في وِظيف اليد بين العُجاية في باطن الوظيف، قال:   واأللَفُّ

ق  من األلَفِّ  أو  تَُخنّي َكـفّـيِريَّها إن  لم  يا   يَن قَِطع  ِعر 

له عن العمل، وأنشد:  فَُف: أن يلتوي ِعرق في ساعد العامل فيُعط ِ ِ: الل ِ  وقال ابن األعرابي 

 اللَّفَف   نَجا صاِحبُها من وإن    َدل وي إن  نََجت  من اللََّجف   الدَّل وُ 

وال. :-وقال الُمفَضل الضبِّي: اللُّفُّ ?بالضم مان الّطِ  الشََّواِبل من الجواري وُهنَّ الّسِ
: الموِضع الُملتفُّ الكثير األهل، قال ساعدة بن ُجؤيَّةَ الُهذلي:   وقال األصمعي: األلَفُّ

َن بـَمـأ ِزم   وَمقاِمِهنَّ    ألَفَّ وَصدَُّهنَّ الخَشبُ  َضي ق    إذا ُحبِس 

تَفَّةُ األغصان. وقال ع  وشجرة لَفّاُء: أي ُمل  ع َجنة لفّاء، فهي جم  ع لُّف  وهو جم  بعضهم في قوله تعالى: )وَجنّات  أل فافا( أنّها جم 
عِ.  الجم 

ُن الحاجبين. : َمقرو   ورجل ألَفُّ



ُف من الغنم: التي يذبحها صاحبها وكا يرى أنها ال تُن قي فأصابها ُمنقيَةً.  وقال أبو عمرو: اللَّفُو 
. : موضع-ولَف لَف ?مثال نَف نَف    بين تيماء وجبلي  طّيِء 

: إذا كان ضعيفاً.  وقال ابن دريد: رجل لَف لَف  ولَف الف 
ل ِت يذكر المالئكة:   وقال الليث: ألَفَّ الرجل ثوبه كما يُِلفُّ الطائر رأسه: إذا جعله تحت جناحه، قال أمية بن أبي الصَّ

 ـِه يَتَـقـصَّـدُ ِلِذك ى َربِّ  يَكادُ   َمِلفٌّ في َجنَاَحي ِه َرأ َسـهُ  ومنهم

ِف ال ذو َسأ َمة  من ِعبَاَدة   من ِل التَّعَبُّدِ  وال  الَخو  َهـدُ  هو من ُطو   يُج 

.  وفي أرض بني فالن تاَلفيُف من ُعشب: أي نبات ُمل تَفٌّ
. ِفي ُف: مبالغة اللَّّفِ  والتَّل 

ش  األسدي:  والشيء الُملَفَُّف في البَِجاِد: وطُب اللبن؛ في قول أبي الُمَهّوِ

كَ   ما ماَت َمي ت  من تَـِمـي م   إذا  أن  يَِعي َش فَِجئ  ِبَزادِ  فََسرَّ

ـم   بُِخب ز   ـر  أو بِـلَـح  ِء الُملّفَِّف في البِجادِ  أو  أو بِتَم    الشَّي 

ً  تَراهُ  صـا ُف اآلفاَق ِحر   عـادِ  َرأَس لُق ماَن بنِ  ليَأ ُكلَ   يَُطّوِ

قَر منهما، قال له: يا أحنف ما الشيء  -عنه وفي حديث معاوية ?رضي هللا أنه مازح األحنف بن قيس فما ُرؤي مازحان أو 
ِش، واألحنف إلى  -الُملَفَُّف في البِجاِد؟ فقال: هو السَِّخينة يا أمير المؤمنين. ذهب معاوية ?رضي هللا عنه إلى قول أبي الُمَهّوِ

ل من دقيق وسمن؛ ألنهم كانوا يُولعون بها حتى َجرت مجرى النَّبز لهم، السخينة التي كانت تُعيَّرها قريش؛ وهي شيء يُعم
قة وفوق الحساء، وكانوا يأُكلونها في شدة الدهر وغالء السعر وَعَجف المال، قال كعب بن مالك  وهي دون العصيدة في الّرِ

 رضي هللا عنه: 

لَبَنَّ   َسِخي نَةُ أن  َستَغ ِلُب َربَّها َزَعَمت    الـغَـالّبِ  اِلـبُ ُمغَ  ولَيُغ 

 وقال آخر: 

نا َغـي َر كـاِذبَة   يا   َسِخي نَةَ لوال اللَّي ُل والَحَرمُ  على  َشدَّةً ما َشَدد 

 وقال ابن األعرابي: لَف لََف الرجل: إذا استقصى األكل.
ق.  ولَف لََف: إذا اضطرب ساِعده من التواِء الِعر 

. أي إذا نام ال تَفَّ ونام في ناحية ولم يُضاِجعني، وتَلَفََّف في ثوبه والتَفَّ بثوبه. وفي  حديث أم زرع: وإن َرقد التَفَّ

 وقد ُكتب الحديث بتمامه في تركيب ز ر ن ب.

؛ وإنك لَتَشبع ليلة تُض بَك الشتِفاف  ؛ وإنَّ ُشر  لَتك اللت فاف  عَتَك النِجعاف، وإّن ِشم  اُف؛ وقالت امرأة لزوجها ذاّمةً له: إّن ِضج 
 ليلة تُخاُف. وتأمن

 والتِفَاُف النَّب ِت: َكث َرتُه.
 والتركيب يدل على لَّفِ شيء.

 لقف

ألقَفُه لَق فاً ولَقَفاناً: أي تناولتُه بسرعة، وقرأ ابن أبي عبلة: )تَل قَُف ما َصنَعُوا( بُسكون الالم ورفع الفاء  -لَِقف ُت الشيء ?بالكسر
تِئ ناِف.  على االس 
 : يَانيُّ : أي َخفيف حاذق.وقال اللِّح   رجل ثَق ف  لَق ف  وثَِقف  لَِقف  وثَِقي ف  لَِقي ف 

، قال أبو ِخراش -والَّقَُف ?بالتحريك ر من أسفله واتَّسع، وحوض لَِقف  ولَِقي ف  : سقوط الحائط. وقد لقف الحوض لقفاً: أي تهوَّ
 الُهذلي: 

نَـتُـهُ  كابي ِر َجف  ُم الِقد  ماِد َعِظم  ِض الُمن ِهِل اللَِّقفِ الشِّ  ِعن دَ   الرَّ   تَاِء كَحو 

 وقال أبو ذُؤيب الُهذلي: 

ً  فلم ُض اللَِّقي فُ  كما  يََر َغي َر عاِديَة  ِلـَزامـا ُر الَحو    يَتَفَجَّ

مل عليه ويروى: "ِلزام كما يتهدم". وقيل: اللَّقيف: الذي لم يُحكم بناؤه وقد بُني بالمدر، وقيل: الذي يُحفر جانباه وهو مملوء فيح
لَتُهم ِلزام كأنهم لَِزموه وال يفارقون ما هم فيه.  الماء فيَف جره. والعادية: القوم الذين يع دون على ارجِلهم؛ أي فحم 

.  واألل قاُف: َجوانب البئر والخوض؛ مثل الل َجاِف، الواحد: لَقَف  ولََجف 
ال نخل فيها؛ ِلغَلظ موضعها وخشونته، وهو بأعلى قوران واد : ماء أب آر كثيرة؛ َعذ ب؛ ليس عليها َمزارع؛ و-وِلق ف  ?بالكسر



 من ناحية السَّوارقية.
ِقي فا: أي أبلع تُه. تُه تَل   ولقَّف 

بط الفرس بيديه في استنانه ال يُِقلُّهما نحو بطنه.  وقال أبو ُعبيدة: التَّل فيف: أن يَخ 
فون الطعام: أي يأكلونه  ، وأنشد: وقال ابن ُشميل: يقال أنهم لَيلَقِّ

تُم  للطَّعَاِم فَلَقِّفُـوا إذا دُ  كما  ما ُدِعي    لَقَّفَت  ُزبٌّ َشآِميَة  ُحر 

بُها بأيديها لبّاِتها؛ يعني الِجمال في سيرها. ِقيفها: ضر  ِقي ُف: شدة رفعها يدها كأنما تَُمدُّ َمّداً، ويقال: تَل   والتَّل 
 : )تَلَقَّف  ما َصنَعُوا( وقرأ ابن َذكوان: )تَلَقَُّف( برفع الفاء على االستئناف.وتَلَقََّف الشيء: أي ابتعله، قال هللا تعالى

 وقال ابن دريد: بعير ُمتَلَقِّف: إذا كان يهوي بُِخفَّي يديه إلى وحشيِّه في سيره.
َف من أسافله.  وتلقََّف الحوض: إذا تَلَجَّ

 لكف

َكاُف لإلَكاِف.  العامة تقول: اللِّ
: جنس م فُو  ن جِ.ولَك   ن الّزِ

 لوف

ُف ?بالضم ينوري: اللُّو  : نبات له ورقات ُخضر رواء طوال َجعَدة ، فينبسط على وجه األرض، وتخرج له قصبة من -الّدِ
فَة ، قال: وسِمعتُها من عرب  ن به، والواحدة: لُو  وسطها، وفي رأسها ثمرة، وله بصل شبيه ببصل العُنُصل، والناس يتداَوو 

ف عندنا كثير، ونباته يبدأ في الربيع، ورأيت أكثر منابته ما قارب الجبال.الجزيرة، قال: وال  لُّو 
ُف: قرية.  وقال غيره: لُو 

ُغ. ُف: الَمض   وقال ابن عبّاد: يقولون: لُف ُت الطعام ألُوفُه لَوفاً: بمعنى الياء، واللّو 
 والدقيق الذي يُبسط على الِخوان لئالّ يلتصق به العجيُن: اللَُّوافةُ.

تَهى. ُف من الكالم والَمضغِ: ما ال يُش   واللَّو 
 والمال يَلُوُف الكأل: إذا ظلَّ يأكله يابسا.
.  واللَّيِّف من الكأل: اليابس، وأصله لَي ِوف 

: قد غسله المطر. ف   وَكأل  َملُو 
اللّي.  وقال غيره: اللَّّواُف: الذي يعمل الزَّ

 لهف

فاً: أي حَ  -لَِهف ?بالكسر فَياُن: يَل َهُف لَه   ِزن وتحسر، قال الزَّ

ُكو  اب َن أبي العاصي إليك لَِهفَت   يا  إليَك َسنَةً قد َجلَّفَـت   تَش 

والَنا ِلها أم  فَـت   من أص     وَجرَّ

م بن نَُوْيرةَ رضي هللا عنه:   وقولهم: يا لَْهَف فالن: كلمة يتحسَّر بها على ما فات، قال ُمتم ِ

فاَء ذاةِ  يا َف من َعر  َمعُ  جاءت    فَِلـي لَة  لَه    إلَيَّ على ثاَلث  تَخ 

 ويروى: "بَل لَْهَف". وقال آخر: 

تُ  ِرك  ما فاَت منّي فَلَس  فَ   بُمد    وال بلَي َت وال لََوانّي بلَه 

فاً عليك. مثل ي ِف عليك ويا لَه  َف عليك ويا لَه  فَى عليك ويا لَه  فَاهُ؛ فحذف. وقال الفّراء: يا لَه  ا حسرة. ويا أراد: لَه 
فَتِيَاه . فَتَاه  ويا لَه  فاه  ويا لَه  َف أرضي وسمائي عليك. ويقال: يا لَه   لَه 

فَاُن والالِّهُف: المظلوم الُمضطر يستغيث ويتحسر. وامرأة الِهُف ?بال هاء ُف واللَِّهي ُف واللَّه  ؛ وزاد ابن عبّاد: والِهفَة  -والَمل ُهو 
فى؛ ونِسوة لََهافى وِلَها .ولَه   ف 

 ويقال: هو لَِهيُف القلب والِهفُه وَمل ُهوفهُ: أي ُمحتِرقُه.
 وقال الليث: اللَُّهوُف: الطويل، وقال ابن عبّاد: والغليظ أيضاً.

 قال: واإلل َهاُف: الحرص  والشََّره.



فَاه   يَاه  والَه  ِهي فاً: إذا قال: وانَف َساه  واأُمَّ ف نفسه وأمه تَل  ر: يقال: لَهََّف فالن أمه  وقال الليث: فال يُلَّهِ فَتِياه . وقال ِشم  فَتَاه  والَه  والَه 
ي ه. يريدون أبويه، قال النابغة الجعدي رضي هللا عنه:   واُمَّ

ي ِه وقد لَِهفَت   أش لى اهُ   ولَهََّف أُمَّ   واألُمُّ ِمّما تُن َحُل الَخباَل أُمَّ

 يريد: اباه وأُّمه.
 وتَلَهَّف على الشيء: تَحسَّر.

 وقال ابن عبّاد: ال تََهَف: ال تََهَب.
 والتركيب يدل على التَّحسُّر.

 ليف

فَة .  ِلي ُف النخل معروف، والقطعة: ِلي 
.  وقال الفَّراُء: يقال للعظيم اللِّحية: ِلي فَانيٌّ

فاً. فُه لَو   وقال ابن عبّاد: ِلف ُت الطعام أِلي فُه لضي فاً: إذا أكلته؛ لُغة في لُف تُه ألُو 
 قال غيره: لَيَّفَِت الفسيلة: َغلَُظت  وكثر ِليفُها.و

يِي فَاً: عِمل تُه. ي َف تَل   "و" لَيَّف ُت اللِّ

 نأف

 ابن األعرابي: نَئَف: إذا َكِره.
 ونَئف ُت من الطعام أن أُف نَأفاً: إذا أكلته.

 ونَئَف في الشرب: أي ارتوى.
.  وقال أبو عمرو: نَأَف: إذا جّد، وهو ِمن أف 

 نتف

 نَتَف ُت الشَّعَر أن تِفُه نَت فاً.
لًى لبني قيس بن ثعلبة استعمله يزيد بن الُمَهلّب.  والمن تُوف: اسم رجل كان مو 

 : ر الغّيِ الُهذليُّ : نَتِف حتى يعمل فيه الهنَاء، قال َصخ   وجَمل نَِتي ف 

َطاعُ ِخالَف النَِّجاءِ  فَذَاكَ  ِسبُه  الّسِ  نَتِـي فـا ذا ِطالء   تَح 

طاعُ" أي لّما زال الماء عنه كأنه زال عن الماء.ا َطاع: جبل، ويُروى: "فزال الّسِ  لّسِ
 والنُّتاُف والنُّتَافَةُ: ما سقط من النَّت ِف.

 : ما نتف تَه بإصبعك من النَّب ت وغيره، والجمُع: النُّتَُف.-والنُّت فَةُ بالضم
 لم شيئا وال يستقصيه، وكان أبو عبيدة إذا ذُكر له األصمعي يقول: ذاك رجل نُتَفَة .: الذي يَن تُِف من الع-ورجل نُتَفَة  ?مثال تُؤَدة  

وه إذا مشى، والبعير  والِمن تَاُف: الِمنتَاُخ. وقال األزهري: سِمع ت العرب تقول: هذا جمل ِمن تاف: إذا كان غير وَساع يُقارُب َخط 
.  إذا كان كذلك كن غير َوِطيء 

 في القوس: نََزع فيها َخِفيفا. وقال ابن عبّاد نَتَفَ 
قاع:  تَتِفُه، وتناتف الشَّعر وان تَتَف، قال َعِدي بن زيد بن مالك بن َعِدي بن الّرِ  وُغراب نَتُِف الَجناحِ: أي ُمن 

َصاِف ُمن تَتِفُ  من  تَن فُُضه حتّى يَُصاِحبَـهـا َغب َراءُ    ِزفِِّه قَِلُق األر 

 والتركيب يدل على َمْرِط شيء.

 نجف

. وقال الليث: النََّجُف يكون في بَطن -النََّجُف والنََّجفَةُ ?بالتحريك فيهما : مكان ال يعلوه الماء مستطيل ُمنقاد، والجمع: نَِجاف 
في  الوادي؛ ُشبِّه بِنِجاِف الغَبِي ِط؛ وهو جدار ليس بِجّد عريض له طول ُمنقاد من بين ُمع َوّج  ومستقيم؛ ال يعلوه الماء، وقد يكون

 بطن األرض.
 وقال بعضهم: النَِّجاُف أرض مستديرة ُمشرفة على ما حولها، واحَدتُها: نََجفَة ، قال امرُؤ القيس: 

ِء قد أصبحت أرى   األي ِن ذاةَ ِهبَاب  نَوارا على  ناقَةَ الَمر 



 الِهَجارا تَُجذُّ لذاك فكاَدت    َهلَكاً ِبنِجاِف الغَبِـي طِ  َرأت

 النََّجفَةُ َموضع بين البصرة والبحرين.وقال ابن دريد: 
يان. لِّ  وقال غيره: النََّجُف: قشور الّصِ

 وقال ابن األعرابي: النََّجفَةُ: الُمَسنّاةُ، والنََّجُف: التل.
غيره وقال األزهري: النََّجفَةُ التي هي بظاهر الُكوفة: هي الُمسنّاة تمنع ماء السيل أن يعلو منازل الكوفة ومقابرها، وأنشد 

 إلسحاق بن إبراهيم الموصلي: 

ل  وفي َجبَل   ما فى  إن  َرأى النّاُس في َسه  ذى من أص   النََّجفِ  َهَواًء وال أغ 

وقد يقال الْبِط الَكثيب: نََجفَةُ الَكثيب؛ وهي الموضع الذي تَُصف ِقه الرياح فَتُن ِجفُه؛ يصير كأنه ُجُرف ُمنجرف، 
 ير َمضُروح.وهو الذي يُحفر في َعْرضه وهو غ

اء: نَِجاُف اإلنسان: ِمْدَرعتُه.  وقال الفر 

ُكفّة.  ُكفّة الباب. وقيل: النَِّجاف والدَّّوارة: الذي يستقبل الباب من أعلى األُس  وقال وقال األصمعي: النَِّجاُف: العتَبَة؛ وهي أُس 
ران؛  َونِده النِّجاف والنَّج  تاج؛ وِلَدر  أنه  -ولَمتَِّرسه القُنّاح. وفي حديث النبي ?صلى هللا عليه وسلمالزهري: يقال ألنِف الباب الّرِ

مني إلى باب الجنة فاكون تحت نِجاِف الجنة.  ذكر الرجل الذي يَدخل الجنة آخر الَخل ق قال: فيسأل ربّه فيقول: أي رّبِ قّدِ
فاد. ومنه الَمثل: ال تَُخونك اليمانية ما أقام  وقال الليث: نِجاُف التَّي ِس: ِجلد أو ِخرقة تُشد بين بطنه والقضيب فال يقدر على الّسِ

ف.  نِجافُها. ومنه يقال: تَي س  َمنُجو 
ف البصري: من التابعين.  وُسَوي ُد بن َن ُجو 

ع النَِّجي   فاً: إذا َمريته، وجم  هام: العريض النَّصل، يقال: نََجف ُت السَّهم أن ُجفُه نَج  ُف والنَِّجي ُف من الّسِ ، قال أبو والَمن ُجو  ِف: نُُجف 
 كبير الُهذلي: 

ر    ُصل َع الظُّبَاِت كأنَّهـا وَمعَاباِلً  َطلِ  َجم  َكة  يَُشبُّ لُمص   بَِمس 

 ً رِ   بَذَل ُت لها َخَوافَِي ناِهـض   نُُجفا َحلِ  َحش    القََواِدِم كاللِّفَاعِ األط 

 وقال ابن عبّاد: النُُّجُف: األخالق من الشَّنان والجلود.
ملةُ بن الُمنذر الطائي يرثي عثمان بن عفان رضي هللا عنه: وغار   : أي ُموسَّع، قال أبو ُزبيد حر  ف    َمن ُجو 

ِد النّاِس راَح بِـهِ  إن كانَ  فِ  َره ط    َمأ وى ُوفُو    إلى َجَدث  كالغاِر َمن ُجو 

ُف: الُمنقطع عن النِّكاح.  وقال ابن فارس: الَمن ُجو 
.وقال ابن عبّاد: الَمن   ف  ِف؛ يقال: قدح َمن ُجو  وة والَجو  ُف: الَجبان، ومن اآلنية: الواِسع الشَّح   ُجو 

ُع، قال يصف ناقة غزيرة:  ر  ُف: الحلب الجيد حتى يُنِفَض الضَّ  وقال ابن األعرابي: النَّج 

ف   تَُصفُّ  مي على الصُّفُو  ف   أتاها الحاِلبُ  إذا  أو تُر  ُجـو   النَـّ

 ُت الشجرة من أصلها: قطعتُها.وقال ابن عبّاد: نََجف  
فَةُ ?بالضم  : القليل من الشيء.-والنُّج 

بي ل. فَُن: الزَّ  وقال ابن األعرابي: الِمن َجُف والِمج 
 قال: وان َجَف الرجل: علَّق النَِّجاَف على الّشاة.

فَِت الريح الكثيب تَن ِجي فاً: َجرفَته.  وقال غيره: نَجَّ
ف   ِزل  لي قليال منه.وقال ابن عبّاد: يقال نَّجِ فَةً من اللبن: أي اع    لي نُج 

ف ته. ضته فقد نجَّ  وقال غيره: كل شيء عرَّ
ت أقصى ما في الّضرع من اللبن.  وان تِجاُف الشيء: استخراجه، يقال: ان تََجف ُت الغنم: إذا استخَرج 

تَن َجفَت ه.  وان تََجفَِت الريح السَّحاب: إذا استفَرَغت ه، وكذلك اس 
 ركيب يدل على تبَسُّط في شيء مكان أو غيره؛ وعلى استخراج شيء.والت

 نحف

، قال: ورجل نَحيف  بيِّن النََّحافَِة  -ابن دريد: النََّحافَةُ: مصدر نَِحَف ?بالكسر ين َحُف نحافةً؛ فهو َمن حوف  ونِحيف، كذا قال َمنحوف 
؛ مثل سمين من قومِ مان، وقد قالوا: نَُحَف يَ  ُرُم.من قوم نَِحاف   ن ُحُف؛ كما قالوا: كُرم يَك 

 والنَِّحي ُف: القَِضي ُف القليل اللحم ِخل قة ال ُهزاالً، وأنشد الليث لسابق، وأنشده أبو تمام في الحماسة للعباس بن مرداس ?رضي هللا
د الُحكماء: -عنه  ؛ وليس له، وقال أبو رياش: هو ِلُمّوِ



َدِري   تَرى ُجَل النَِّحي َف فَتَز  رُ  أث َوابِِه أَسـد   وفي  هِ الرَّ  َمـِزي 

 وهو الحازم، ويُروى: "َمِرْيُر" وهو القوي القلب الشديد. وقال صخر العغي  الُهذلي: 

ح   ُر ُخَواَر الغََزالِ  وقِد  ً  َركَّب تُ   يَُخو   نَِحي فا فيه نحيصا

 نخف

ُف: من قولهم: نََخفَِت العنز تَن َخُف وتَن ُخُف نَخ   فاً: وهو النَّف ُخ، وقال قوم: هو شبيه بالعُطاس، وبه ُسمي الرجل ابن دريد: النّخ 
ُف: النفَُس العالي؛ والنَّخيف: مثل الَخنين م فاً. وقال ابن األعرابي: النَِّخي ُف: صوت األنف إذا ُمِخَط. وقال غيره: النَّخ  ن نَخ 

 األنف.
ع: أن ِخفَة ، وقال أع-والنَِّخاُف ?بالكسر ، والجم   رابي: جاءنا فالن في نَِخافَي ِن ُملَكََّمين: أي في ُخفَّي ِن ُمَرقَّعين.: الُخفُّ

دة في رأي الجبل. فَةُ: وه   والنَّخ 
 وقال ابن األعرابي: أن َخَف الرجل: َكثُر صوت نَِخي ِفه.

 ندف

ُف القطن: ضربه بالمندف والمندفة أي الخشبة التي تكون بيد النَّداف يَطرق بها الوتر ليِرقَّ   القطن، والفعل منه: نََدف نَد 
فَتُه النَِّدافة، قال األعشى: -ين ِدُف ?بالكسر  ، وِحر 

لَهُ النَّدامى فما يَن   قاِعداً  فِ  فَكُّ   َحو  ذُو  َكر  َمح  تى بُِمو    يُؤ 

ُدْوُح: القَْينَةُ الرفيعة الصوت. وقال األخطل يصف كالب الصيد:  قُّ المآلُن، والصَّ  الُمْوَكر: الز ِ

ُهنَّ فأ َسلُو  تارِ  يُذ ري  يُذ ِري َن التَُّراَب كما ر  ُف أو  ن  نَد    َسبَائَخ قُط 

ِ بن ُمْقبل يصف ناقته:   وقال تميم بن أُبَي 

ِطها َزبَد   يُض حي ِمها من فَر  ً  كأنَّ   على َخط  فُعـا أ ِس منها ُخر   نُـِدفـا بالرَّ

 ن مندوف ونديف، قال: الُخْرفُع: القطن، ويروى "ِخْرِفعاً" بالكسر. والقط

ُكُم َحنِي فـا يا فـا وقد  لَي َت ِشع ري َعن  نا منُكُم األُنُـو   َجَدع 

ِملونَ  فـا أتَح  فَُع الَمن ُدوفا أم    بَع َدنا الـسُّـيُو  َن الُخر    تَغ ِزلُو 

عِ اليدين. فا ونَدفاناً: وهو سرعة َرج   والّدابة تَن ِدف في سيرها نَد 
ب ُف: ُشر  باع الماء بألسنتها. والنَّد   الّسِ

ُف الضرب بالعود، والشاهد عليه بيت األعشى الذي سبق.  والنَّد 
 وقال األصمعي: رُجل نّداف: كثير األكل، والنَّد ف: األكل.

فَةُ: القليل من اللبن.  والنُّد 
ُف في الحلب: أن تَف ُطر الّضرة بإصبِعك.  والنَّد 

 ،  ونََدفَت  بالثلج: رمت  به.ونََدفَِت السماء بمطر: مثل نَطفَت 
 وقال الفّراُء: نََدف الدابة وأندفها: ساقها سوقا عنيقا.

 ويقال: هو يَن ِدُف الطعام: أي يأكله بيده.
لغ تُه. َدف ُت الكلب: أو   وقال ابن عبّاد: ن 

ِف وهو صوت العُود في حجر الَكرينة.  وقال ابن األعرابّيِ: أن َدَف الرجل: إذا مال إلى النَّد 
 والتَّن ديف: ُمبالغة النَّد ف، قال الفرزدق: 

بَحَ  هُ  وأص  ِقي عِ كـأنَـّ ن  ُمنَدَّفُ  على  ُمب يَضُّ الصَّ   َسَرواِت النِّي ِب قُط 

 والتركيب يدل على ِشْبه النَّفِش للشيء بآلٍة.

 نزف

تَه كله، ونََزفَت  هي؛ يتعدى وال يتعد فاً: إذا نزح  ً نَزف ُت البئر أن ِزفُه نَز  على ما لم يُسّم فاعله، ومنه الحديث في  -ى، ونُِزفَت  ?أيضا
 زمزم: ال تُن َزُف وال تَُذم.



 ً َكرون. -ويقال ?أيضا  نُِزف الرجل: إذا ذهب عقلُه، ومنه قوله تعالى: )وال يُن َزفُوَن( أي ال يَس 
.-وقال أبو ُعبيدة: نَِزفَت  َعب َرتُه ?بكسر الزاي  : أي فَنِيَت 

فَةُ  ع: نَُزف  ?مثال غرفة وُغَرف، قال العّجاج يَصف الخمر: - ?بالضموالنُّز   : القليل من الماء والشراب، والجم 

  َرَصف  ناَزعَ َسي الً َرَصفا من  في اإلب ِري ِق منها نُـَزفـا فََشنَّ 

ف ?مثال ُركَّع اج يِصف ثوراً: -وُعروق نُزَّ  : غير سائلة، قال العج 

يَنُ  بَار  إذا تَ  أع  ـفـابَر  َواَزها  عَـسَّ فا أج    َهذَّ العُروَق لنُّزَّ

 : االسم من النَّْزِف، قال: -والنُّْزُف ?بالضم

َف وهي الِهيَة   تَغ تَِرقُ  َهها كأنَّما  الطَّر   نُـُزف َشفَّ وج 

 أراد أنها رقيقة المحاسن حتى كأن دمها َمنزوف.
فا: إذ  ا سال حتى يُف ِرط، فهو َمنزوف ونَِزيف.وقال ابن دريد: نُِزَف الرجل دمه يُن زف نَز 

بَن من الَمنُزوف َضِرطاً. وهو رجل َضَرَط حتى مات فََزعا. قال: وله حديث: قال الصَّغَانيُّ مؤلف  قال: وَمثل من أمثالهم: أج 
 هذا الكتاب: َذَكرت حديثه في تركيب ض ر ط.

صب عود؛ ويُعرض ذلك العود الذي في طرفه الدَّلو على العود المنصوب، قال: والِمن َزفَةُ: ُدلَيَّة  تُشد في رأس عود طويل؛ ويُن
 ويُسقى به الماء.

 وقال ابن عبّاد: الِمن َزاُف من الَمعَِز: التي يكون لها لَبن ثم ينقِطع.
ف: إذا نُِزفَت باليد.  وقال غيره: بئر نَُزو 

 يف، قال جميل: ويقال للرجل إذا عِطش حتى يبَست عروقه وجف لسانه: َمن ُزوف ونز

تُ  بَ   فاها آِخـذاً بـقُـُرونِـهـا فَلَثِم  َرجِ  ُشر  ِد ماِء الَحش    النَِّزي ِف بِبَر 

 ً  : الَمحُموم.-والنِّزي ف ?أيضا
 وقال أبو عمرو: النَِّزي ُف: السَّكران، قال امرؤ القيس: 

يِ النَِّزي فِ  وإذ   ِشي كَمش  َرُعهُ   هي تَم   ر  البُـُهـ بالَكثِي بِ  يَص 

 وقال آخر: 

يَةَ النَِّزي فِ  بَّداءُ  ِشي ِمش    تَم 

  ، وفيه يقول: -والنَِّزْيف: سيف ِعْكِرمة بن أبي جهل ?رضي هللا عنه

لَُهما ً  وقَب  دى النَِّزيُف َسَمـي َدعـا ِد بَي ت  وَمن ِصبُ  له  أر    في َسنَاِء الَمج 

 ونُِزَف الرجل في الُخصومة: إذا انقطعت ُحجته.
. ومنه قول ابنة الُجلَن دى َمِلك عمان حين ألب ست السلحفاة ُحِليَّها فغاَصت في البحر: نََزناِف -اِف ?مثال نََزالونَزَ  : أي ان ِزف 

ِف. ، أي غيُر ُغرفة، أَمَرت  بالنَّز   نََزاِف لم يبق في البحر غير قُداف 
 وأن َزَف القوم: إذا ذهب ماء بِئِرهم، وكذلك إذا ذهب ماء العين.

 وأن َزَف الرجل العَب رة: أفناها بُكاء، قال العّجاج: 

حَ    العَب َرةَ َمن  القى الِعبَر   وأن َزفَ   ابُن َمع َمر  ِلَمن  َدَمـر   وَصرَّ

 وقال أيضاً: 

َرفـا وقد ياِر ُمتـ  َمانَ   أراني بالّدِ   ال أحِسُب َشي ئاً ُمن َزفا أز 

 ً َن(، وقراءة الكوفيين في  : أي َسِكر. ومنه ِقراءة-وأن َزَف ?أيضا افّات: )وال ُهم  َعن ها يُن ِزفُو  الُكوفيين غير عاصم في الصَّ
َن( كذلك. قال األُبَي ِرُد اليربوعي:   الواقعة: )وال يُن ِزفُو 

ري تُمُ  لَعم    النََّدامى ُكن تُُم آَل أب َجرا لَبِئ سَ   لَئن  أن َزف تُُم أو  َصَحو 

ِف الذي قد نُِزَف دمه.وقال أبو عبيدة: قوم يجع  لون الُمن َزَف مثل الَمن ُزو 
ُر أهل الجنة دائبَة  ال تَف نى. ُره، أي َخم   وقال الفّراُء: أن َزَف الرجل: إذا فَنِيَت خم 

فَِت المرأة تَن ِزيفاً: إذا رأت دما على حمِلها، وذلك مما يزيد الولد ِصغراً.  وقال أبو زيد: نَزَّ
 اد شيء وانقطاعه.والتركيب يُدل على نف
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فا( أي يقلعها من أصولها، يقال: نََسف فا: قَلع تُه، قال هللا تعالى: )فَقُل  يَن ِسفُها َربِّي نَس  البعير النَّب َت: إذا  أبو زيد: نََسف ُت البناء نَس 
( أي ذُِهب بها كلِّها قلعه بفيه من األرض بأصله. وقيل: نَس ف الجبال: َدكُّها وتذريَتُها، ومنه قوله تعالى: )وإذ ا الِجبَاُل نُِسفَت 

 بسرعة.
 والِمن َسفَةُ: آلة يُق لَع بها البناء.

فُه: نَف ُضه، وهو شيء طويل منصوب الصَّدر أعاله ُمرتفع.  والِمن َسُف: ما يُن َسُف به الطعام، ونَس 
، حكاه أبو نصر أحمد بن حاتم.  ويقال: أتانا فالن كأنَّ لحيته ِمن َسف 

. ويقال ، مثال ِمن َسر  وَمن ِسر  ، ويقال: َمن ِسف   لفم الحمار: ِمن َسف 
ِرية. يَنَّه تَذ  فا( أي لَنَُذّرِ  وقوله تعالى: )ثُمَّ لَنَن ِسفَنَّهُ في اليَّمِ نَس 

 والنَُّسافَةُ: ما يسقط من الِمن َسِف.
ي ن المُ  َوةُ، وغيره يقولها بالشَّ غ   عَجمة.وقال ابن فارس: النَُّسافَةُ: الرُّ

: يقتلع الَكألَ من أصله بُمقَدَِّم فيه، وابِل َمنَاِسي ُف. ف   وبعير نَُسو 
فَقَي ه من الحزام، وذلك إن نى الفرس ِمر  ِوه، وكذلك إذا أد  ُف السُّن بُِك: إذا أدناه من األرض في َعد  ما يكون ويقال للفرس: أنّه لَنَُسو 

فَقَي ه وهو محمود، قال بِش ر   بن أبي خاِزم يِصف فرساً: ِلتَقاُرب ِمر 

ف   فَقَي هـا نَُسو  يَي ها الغُبَارُ  يَُسدُّ   للِحَزاِم بِِمر    َخَواَء ُطب 

 أال ترى إلى قول النابغة الجعدي رضي هللا عنه: 

فَقَيِه تَقَاُرب  ولـهُ  في َكةُ   ِمر  ر  َكَجب أةِ الَخَزمِ  بِر    َزو 

: أي طويلة شاق  ة.ويقال: بيننا ُعقبة نَُسوف 
ِر الغّيِ الُهذلي:   وقال السُّكري في قول َصخ 

فا ونََساهُ  بفائِلهِ   أقَبَّ َربَاع  تَرى َكعَد وِ   نُُسو 

ُف: الِعَضاُض، يقال: نََسَف يَن ُسُف ?بالضم ة: النُُّسو  ، وقال مرَّ ُف: آثار العّضِ فاً. -النُُّسو  فاً؛ والقياس: نَس   نُُسوفا. كذا قال: نُُسو 
.وقال ابن األ رُّ َراُر، والنَِّسي ُف: الّسِ  عرابي: يقال للرجل: إنه لكثير النَِّسي ِف؛ وهو الّسِ

ِتالئه. فَاُن: إذا كان َمآل َن يَفي ُض من ام   وقال غيره: إناء نَس 
 : من َمخاليف اليمن على ثمانية فراسخ من ذمار.-ونََسفَاُن ?بالتحريك

ب من الطير يُشيِه الُخّطاف يَن ِسُف الشيء في الهواء يسمى: النََّساِسي َف، : طائر. وقال ا-والنُّّساُف ?بالضم والتشديد لليث: َضر 
.  الواحد نُّساف 

 : بلد، وهو تعريب نخَشب اصطالحا.-ونََسُف ?بالترحيك
تَن َسُف به الَوَسخ عن األ ة يكون نِخرا ُمن خِربا ذا نََخاِريَب يُس  فَةُ من حجارو الحرَّ قدام في الحّمامات. قال وقال الليث: النَّس 

فَةُ ?بالشين الُمعَجمة  .-الصَّغاني ُمؤلف هذا الكتاب: المعروف النَّش 
: َخفي؛ ُهَذِلية؛ أي لغة ُهذَليَّة.   وقال الليث: كالم نَِسي ف 

ق العَبدّي:  ِم الحمار، قال الُمَمّزِ ك ض وأثر كد   والنَِّسي ف: أثر الُجل بَة من الرَّ

لي وقد ِزها تَِخذَت  ِرج  ً   إلى َجن ِب َغر  ِص القَطاةِ  نَِسي فا قِ  كأُف ُحو   الُمَطّرِ

 وقول أبي ذُؤيب الُهذلي: 

وا فأل فَى َم قد َشِربُوا فََضمُّ ِم َمن ِطقُُهم   أَمامَ   القَو   نَِسـي فُ  القَو 

ونه من الفرق يهمسون به رويدا ف هو خفيٌّ لئالّ يُنذر بهم ألنهم في أرض قال األصمعي: أي يَن تَسفون الكالم ان تَِسافا ال يُِتمُّ
تَلَع تُه، قال ُحميد األرقط:  وا إليهم دوابَّهم ورحالهم: وان تََسف ُت الشَّيء: أي اق   عدّو؛ وضمُّ

بَاُطنا  الجاِلَب من أن ـَدابِـهِ  وان تََسفَ  البِهِ  إغ    الَمي َس على أص 

 يَنِسف ما عند ذلك وذلك يَن ِسف ما عند هذا. ويقال: هما يَتناسفان الكالم: أي يتساّران؛ كأن هذا
ِتالبه منه.  والتركيب يدل على كشف شيء عن شيء أو اس 
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ُف: دخول الماء في الثوب واألرض وغير ذلك، يقال: نِشفَِت األرض الماء ونَِشَف الماء في األرض، كرهما سواء.  الليث: النَّش 
فَةَ بن أبي ُزهير النهدي ?رض ُهُن. وقد ُكتِب الحديث بِتمامه في تركيب وطء. وفي -ي هللا عنهوفي حديث َطه  : قد نَِشَف الُمد 



نا إلى رسول هللا ?صلى هللا عليه وسلم -حديث َطل ِق بن علي ?رضي هللا عنه فدعا بوضوء فَتوّضأ وتمضمض ثم  -أنه قال: وفَد 
، قلنا: البلد بعيد والماء يَنَشُف، قال فمّدوه من الماء فإنه ال صبّه في أداوة  فقال: اكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها واتخذوه مسجداً 

 يزيُده إالّ ِطيباً.
 : إذا كانت تَن َشف الماء.-وأرض نَِشفة بيِّنة النّشِف ?بالتحريك

 .-: لغة في نَِشفَه ?مثال َسِمعه-ونَشف الحوض ما فيه يَن ُشفُه ?مثال كتبه يكتُبه
جل  لك به الّرِ فَة  والحجر الذي تُد  فَة  -فيه أربع لغات: نَش  فَة  -َكنََجفَة  -ونََشفَة  -َكرض  فَة  -ونُش  ؛ وهذه عن أبي عمرو ?ونِش  فَة   -كنُط 
أتى النبي ?صلى هللا عليه  -: أن عّمارا ?رضي هللا عنه-. وفي حديث ابن عباس ?رضي هللا عنهما-كِكسرة؛ وهذه عن األموي

ف رة حتى ذهبت عني. وهي حجر فرأى به ُصف َرة فقال: اغِسل ها، قا -وسلم فَة لنا فَدلك ت بها عنّي تلك الصُّ ل: فذهب ت فأخذُت نَش 
ِرب  كأنه أُحرق بالنار، قال:   أسود ُمنَخ 

َشفَّه   أف لَحَ  فَة    َمن  كانَت  له ِهر  ألُ منها ونَش  ه   يَم   َكفَـّ

أي إالّ ن : أتتكم الدَّهيماء ترمي أن نخرج من-وفي حديث ُحذيفة ?رضي هللا عنه ها كما َدخلنا فيها. أي ليس الرَّ
 تنجلي عنّا ونحن في عدم التباسنا بالدنيا كما دَخل نا فيها.

فَِة نَش ف  ? ع النَّش  ِفها الماء. وجم  فَةً الن تَِشاِفها الوَسخ عن مواقِعه، وقيل: ِلنَش  فَةُ نَش  يَت النَّش  كتمرة وقال الليث: ُسّمِ
ع النََّشفَِة -وتمر فَة  ونَُطف  وِنطاف  -نََشف  ?كثمرة وثمر، وجم  فَِة ونَُشف  ونَِشاف  ?كنُط  ع النَّش  فِة -، وجم  ع النِّش  ، وجم 

َرة  وِكَسر   نَة  وِتب ن  وِكس   .-ونِش ف  ونَِشف  ?ِكتب 
ف. تُها: نَُشو   ويقال للناقة التي تُدر قبل نِتاجها ثم تذهب ِدرَّ

نَّشافَة  يَن َشُف  -ِديل يُتَمّسح به. وفي الحديث: كان لرسول هللا ?صلى هللا عليه وسلم: من  -والنَّّشافَةُ ?بالفتح والتشديد
سح به وُضوءه.  بها ُغسالة وجهه. أي منديل يم 

كايا.  وقال ابن فارس: النََّشُف في الِحياض: كالنََّزح في الرَّ
غوة التي تعلو اللبن إذا َحلب. وقال  فَةُ والنََّشافَةُ الرُّ ته بالِمغ َرفة من القدر وهو حار والنُّش  اللَّحياني: هما ما أخذ 

 فتَحسَّيتَه.
ف الَجَرقة فيغ مُسه في رأس  وقال ابن عبّاد: يقولون ال يكون الفتى نّشافاً: وهو بمنزلة النَّّشال وهو الذي يأخذ َحر 

ِر ويأكله دون أصحابه.  الِقد 
: وهي أن تراها حافالً مرة وم  رة ليس في ضرِعها لبن.قال: وناقة  ِمن شاف 

 قال: ونَشف المال: ذهب وَهلك.
 قال: وأنَشفَِت الناقة: إذا ولدت ذكراً بعد أنثى.

 وقال غيره: يقول الصبي: أن ِشف ني: أي أعطني النُّشافة أشرب ها.
قة أو ثوب. ومنه حديث أبي أيوب األنصاري ?رضي هللا أنه قال:  -عنه ويقال: نَشَّف ُت الماء تَن شيفا: أي أخذته بِخر 

فا أن يقُطر على رسول هللا ?صلى هللا  ف بها الماء تخوُّ انكسر حّب لنا فقُمت أنا وأم أيوب بقطيفة ما لنا غيرها نُنَّشِ

 .-عليه وسلم

َوة. غ  ي: أي لها نَُشافة  ور  ف وتَُرّغِ َست إبلُكم تُنَّشِ  ويقال: أم 
 وتَنَشَُّف الثوب العَرق: مثُل نَِشفَه.

يت: انتََشف ُت النُّشافة: إذا شرب تها.وقال ابن ا  لسّكِ
 : أي تغير.-وقال اللحياني : ان تُِشَف لونه وان تُِسَف ?على ما لم يُسمَّ فاعلُه

 والتركيب يدل على ُولوج ندى في شيء يأخذه.د 
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ع أنصاف.  ابن األعرابي: النَّصف والنِّص ف والنُّصف: أحد ِشقَّي الشيء، والجم 
ً والنِّص ف ?أ  : النََّصفَة، وأنشد سيبويه للفرزدق: -يضا

نـي ولِكنَّ  فاً لو َسبَب ُت وَسبَـّ س  من َمنَاف  وهاِشمِ  بنو  نِص    َعب ِد َشم 

 هكذا أنشده سيبويه، والذي في شعره: "لكن َعد ال".
فى.-وإناء نصفان ?بالفتح فَه، وقِِربة نَص   : إذا بلغ الماء نِص 

فاً: ب فَه، تقول: نََصف ُت القرآن، ونََصَف ُعمره، ونََصَف الشَّي ُب رسه، ونََصَف اإلزار ساقه. قال أبو ونََصف ُت الشيء نَص  لغت نِص 
 ُجن دب الهذلي: 

فَة   وُكن تُ  رُ   إذا جاري َدعا ِلَمـُضـو    حتّى يَن ُصَف الّساق ِمئ َزري أَُشّمِ



 ونََصَف النهار: أي انتصف، قال المسيب بن علس يِصف غائصاً: 

 يَد ري بالغَي ِب ال َوَرِفي قُهُ   النََّهاُر الماُء غاِمُرهُ  نََصفَ 

 يعني: والماء غاِمره، فحذف واو الحال.
يِصف ُظروف  -: أي خدمهم، قال لبيد ?رضي هللا عنه-وقال يعقوب: نََصفَهم يَنُصفُهم ويَن ِصفُهم نَِصافاً ونَِصافَةً ?بالكسر فيهما

ر:   الخم 

ُسف  َغلَل  من را لها َن الَمقَاِوال بأي مانِ   ِزقّي وُكر  م  يَن ُصفُو    ُعج 

: الخادم، ووافقه األصمعي على الكسر، ومنه حديث ابن -وقال ابن األعرابي: الَمن َصُف والِمن َصُف ?بفتح الميم وكسرها
قعد ِمنصفاً على الباب. يوم فتنته فقال: دخل المحراب وأ -: أنه ذكر داود ?صلوات هللا عليه-رضي هللا عنهما-عبّاس 

ع: َمناِصف، قال عمر بن عب د هللا بن أبي ربيعة:   والمؤنث ِمن َصفة ، والجم 

َري ِن جـاِهـَدةً  قد تَِهدا وما  َحلَفَت  لَي لَةَ الصَّو  ب ُر ُمج    على المرء إالّ الصَّ

بِها رى من َمنَاِصـِفـهـا ِلتِر  ُت به فوق الـذي لَقَد    وألُخ   ـداَوجَ  َوَجد 

فُه.  وَمن َصُف الطريق: نِص 
 ً  : واد باليمامة.-وَمن َصف  ?أيضا

، قال البَعيُث:  ِضع   وقال ابن دريد: نَاِصفَةُ: َمو 

ـنَة   أَهاجَ  الُل ِدم  َق أط  لِ  بِناِصفَةِ   عليَك الشَّو  ي ِن أو جانِِب الَهج    الَجوَّ

 طرفة بن العبد: والن اِصفَة: مجرى الماء، والَجميع: النََّواِصُف، قال 

َوةً  كأنَّ  َج الماِلـِكـيَِّة ُغـد    َسِفي ن  بالنَّواِصِف من َددِ  َخاليا  ُحُدو 

 وقال األصمعي: النََّواِصُف: رحاب.
 وقال ابن عبّاد: النّاِصفَةُ: صخرة تكون في َمنَاِصف أسناد الوادي.

َف، كما يقا-ونََصفَهم يَن ُصفُهم ?بالضم َر.: أي أخذ منهم النِّص   ل: َعَشرهم يَع ُشَرهم إذا أخذ منهم العُش 
ِره وبعضه أخضُر. فاً: إذا احمّر بعض بُس   وقال ابن عبّاد: نََصَف النخل نُُصو 
ُف، كالثَِّلي ِث وغيره. ومنه حديث النبي ?صلى هللا عليه وسلم : ال تَُسبُّوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق ِملء -والنَِّصي ُف: النِّص 

ما أدرك ُمدَّ أحدهم وال نَِصي فَه. ويُروى: "َمدَّ أَحِدهم" بالفتح: وهو الغاية؛ من قولهم: ال يُب لغ َمدُّ فالن: أي ال يُل َحق  األرض ذهبا
َوع رضي هللا عنه:   َشأُوه، قال سلمة بن األك 

  يَغ ذُها ُمدٌّ وال نَِصي ف   لم

َجُز بتمامه وسببه في تركيب ع ج ف.  وقد ُذكر الرَّ
ً والنَّ  في صفة الحور العين: ولَنَِصي ُف إحداُهن على رأسها  -: الِخَماُر. ومنه حديث النبي ?صلى هللا عليه وسلم-ِصي ُف ?أيضا

 خير من الدنيا وما فيها. وقال النابغة الذبياني: 

قاَطهُ  َسقَطَ  نـا فَتَناَولَت هُ   النَِّصي ُف ولم تُِرد  إس   بـالـيَدِ  واتَّقَـتـ 

د نَِصي ف: إذا كان على لونين.وقال ابن عبّ  اد: بُر 
يت: النََّصُف ?بالتحريك : المرأة بين الَحَدثَة والُمِسنَِّة، وتصغيرها نَُصي ف  بال هاء، ألنها ِصفة، ونِساء أن َصاف، -وقال ابن السّكِ

َن، قال كعب بن زهير رضي هللا عنه:   ورجل نََصف  وقوم أن َصاف  ونََصفُو 

راً لَقُل ُت لهـا:أنَّها آذَنَت   لو   َهي َد مالَِك أو  لَو  آذَنَت  نََصفا يا   بِك 

قاع:   أي لو أنَّها آذَنتني وهي نََصٌف ولكنها قد فَنِيَت. وقال َعدي بن زيد بن مالك بن َعِدي بن الر ِ

لَت ها فَةَ َظّن  َسل فَع  نََصفُ  بالعُق رِ   له من بَع ِد ما قُِذفَـت   تَنَصَّ   قَذ 

ً والنَّ  .-َصُف ?أيضا  : الُخّدام، الواحد: ناِصف 
 والنََّصُف والنََّصفَةُ: االسم من اإلن َصاِف، واإلن َصاُف: العدل، يقال: أن َصفَه من نفسه.

رعاً.  وقال ابن عبّاد: جاء ُمن ِصفاً: أي ُمس 
َف، مثل نََصَف.  وأن َصَف النهار: بلغ النِّص 

َف النّهار.وقال ابن األعرابي: أن َصف ُت الشيء:  فَه، وأن َصَف: إذا سار نِص   أَخذ ت نِص 
 وأن َصَف: إذا خدم سيده؛ مثل نََصَف.

فُه، مثل نََصَف.  وأن َصَف النهار: َمضى نِص 
فَي ِن.  وتَن ِصي ُف الشيء: جعله نِص 



تُها. ر  ف ُت الجارية: َخمَّ  ونَصَّ
ف.  والُمنَصَُّف من الشراب: الذي ُطبخ حتّى ذهب منه النِّص 

ُف ?بالكسرو  : الذي نَصََّف رأسه بِعمامة.-الُمنَّصِ
فاً. فه؛ مثل نََصَف نُُصو   ونَصََّف النهار: بلغ نِص 

فَه؛ مث ل نََصف وأن َصَف.  وان تََصَف النَّهار: بَلغ نِص 
ِلَمتي.  وان تََصف ُت منه: استوفيت حقي من َمظ 

 ر والشهر.وُمن تََصف كل شيء: وَسُطه، يقال: ان تََصَف الليل والنها
 وان تََصفَِت الجارية: أي اختمرت.

ِف.  وَرَميت الصيد فانتصف فيه سهمي: أي دخل فيه إلى النِّص 
 وتناصفوا: أي أن َصَف بعضهم بعضاً، ومنه قوله: 

ـغ   َمن   ل  ناِصـح  فَـُمـبَـلِّ  ُعلَيَّةَ َغي َر قِـي ِل الـكـاِذبِ  َعنّي  ذا َرُسو 

ُت إلى تَناُصفِ  أنّي ِههـاَغِرض    الُمِحّبِ إلى الَحبِي ِب الغائبِ  َغَرضَ    َوج 

ِط من الجمال. ِذ الِقس   يعني استواء المحاِسن، كأنَّ بعض أجزاء الوجه أن َصَف بعضاً في أخ 
ف.  وناَصف ته المال: أي قاسمته على النِّص 

، ويروى بيت  ُحَرقَة بِنت النعُّعمان:  وتَنَصَّف: خدم، وتَنَصَّفَه: استخدمه، فتَنَصَّف الِزم وُمتعّد 

ُرنا بَي نا ُر أم  ُس النّاَس واألم  قَة   إذا  نَُسو  ُن فيهم ُسو   نَتَنَصَّفُ  نَح 

ها، والبيت مخروم، فبالفتح أي نخدم، وبالضم أي نُستخدم.  بفتح النون وضّمِ
ف ناك بيننا: أي جعلناك بيننا.  وقال الفّراء: تَنَصَّ

.وتَنَصَّفَِت المرأة: أي اختم  رت؛ مثل ان تََصفَت 
ف ُت السلطان: إذا سألته أن يُن ِصفََك.  وتَنَصَّ
 وقال ابن عبّاد: تَنَصَّفَه الشيب: أي عممه.

ِف سواء. ف ُت منه: أخذت منه حقي َكمالً، مثل ان تََصف ُت؛ حتى صرت أنا وهو على النِّص   وتَنَصَّ
 وتَنَصَّفَه: إذا طلب ما عنده وخضع له.

 لى شطر الشيء؛ وعلى جنس من الحركة.والتركيب يُدل ع

 نضف

ُف: إبداء الُحصاص.  ابن األعرابي: النَّض 
: إذا كان َضّراطاً، قال:  َضف   وقال غيره: رجل ناِضف  وِمن َضف  وخاِضف  وِمخ 

عَاُف الَمنَاِضفُ  وأي نَ   َمَواِلي نا الُمَرّجى نَـَوالُـُهـم   فأي نَ    َمَواِلي نا الّضِ

فاً ?بالفتح -نََضَف الفصيل ما في ضرع أمه يَن ُضُف ويَن ِضُف ?مثال ينُصر ويكسروقال الفّراء:  ، وقال غيره: نَِضَف -نَض 
تكَّه وشرب جميع ما فيه.-نََضفاً ?بالتحريك -?بالكسر  : إذا ام 

 وقال ابن األعرابي: مر بنا قوم نَِضفُوَن نجسون: بمعنى واحد.
تَُر البري، وذكره الليث أيضاً ولم يذكر الدينوري، وقال األزهري بعد ما ذكر قول الليث: : الصَّع  -قال: والنََّضُف ?بالتحريك

 وأنشد: 

َمُهـمـا َظالّ  َل الَمغ د والنََّضفا يُنَبِّشانِ   بأق ِريَِة النَّفّاخِ يَو    أُُصو 

. قال الصَّغاني مؤلف هذا الكتاب: لم ثم قال: أراد يُنبِّشان أصول المغد وأصول النََّضِف، فلما حذف األصول نصب النََّضفَ 
 يَذكر الليث البيت، والرواية "اللََّصفا" أي الكبَر؛ و"يَحتِفران" بدل "يُنَبِّشان"، والبيت لكعب بن زهير رضي هللا عنه.

 والنََّضفَاُن: الَخبب.
ِف، كقولهم: ضاف السهم وصاَف. ُف: الخدمة؛ كالنَّص   وقال أبو عمرو: النَّض 

ع تَر البري.وأن َضَف:   أي دام على أكل النََّضِف؛ أي الصَّ
َطه.  وأن َضفَه: أي َضرَّ

 ً : أي خبَّت. وأن َضف تُها ?أيضا َضفَت  بب تُها.-وأن َضفَِت الناقة وأو   : أي أخ 
تَكَّه وشرب جميع ما فيه؛ مثل نَضفَه.  وانتصف الفصيل ما في ضرع أمه: إذا ام 

 نطف



فَةُ اإلنسان. وفي حديث النبي ?صلى هللا عليه وسلمالنُّطفة: الماء الصافي؛ قليالً  : أنه كان في -كان أو كثيراً. فمن القليل نُط 
ها، فامر بها رسول هللا ?صلى هللا  فَة  في اَداَوة  فافتَضَّ غزوة َهَوِزاَن فقال ألصحابه يوما: هل من وضوء؛ فجاء رجل بنُط 

أنا كلنا ونحن -عليه وسلم فَقَة. يريد الماء القليل. وقال أبو ذؤيب الُهذلي  فُصبَّت في قدح، فتوضَّ ِفقُها َدغ  أربع عئرة مئةً نُدغ 
 يصف عسالً: 

َجها ـفَة  َرَجـبِـيَّة   فََشرَّ ب  ُسالِسلِ  ُسالِسلَة    من نُط    من ماِء ِلص 

 أي َخلَطها وَمَزَجها بماء سماء أصابهم في َرَجب.
بَة من َرِكيَّة يقال ل فَة  باردة عذبة.وَشِرب أعرابي شر   ها َشِفيَّة فقال: وهللا إنها نُط 

فَةً. ة فجعل الخمر نُط  مَّ  وقال األزهري: قال ذو الرُّ
فَةً. ر نُط  ة فجعل الخم  مَّ  وقال األزهري: قال ذو الرُّ

رِ  تَقَطُّعَ  ِن في نَُطِف الَخم    ماِء الُمز 

واية: "في نَُزِف الخ  مر"، والنُّْزفة: الِقطعة من الماء، وَصدُره: قال الصَّغاني مؤلف هذا الكتاب: الر ِ

عَ الحديث اب تَِساُمها يُقَطَّعُ  ُضو    َمو 

 فقد جعل النا ِطَف الخمر في قوله:  -وأما النابغة الجعدي ?رضي هللا عنه

مـا وباتَ  َن كـأنَـّ   ناِطفاً من أذ ِرعات ُمفَل فاَل ُسقُوا  فَِري ق  يَن ِضُحو 

 َف من الخمر: أي سال؛ أي ينِضحون الدم.وقيل: أراد شيئا نَطَ 
فَتين -ومن الكثير قوله ?صلى هللا عليه وسلم : ال يزال اإلسالم يزيد وأهله؛ ويَن قص الشرك وأهله، حتى يسير الراكب بين النُّط 

وأما بحر المغرب ال يخشى إالّ َجوراً. يريد البحرين بحر المشرق وبحر المغرب، فأما بحر المشرق فإنه ينقطع عند البصرة، 
فُمقطعه عند القُل زم. وقيل: أراد بالنُّطفتين ماء الفرات وماء البحر الذي يلي ُجدَّة وما واالها، فكأنه أراد أن الرجل يسير في 

 أرض العرب بين ماء الفرات وماء البحر ال يخاف في مسيره شيئا غير الضالل والَجور عن الطريق.
ِقُل بن خويلد الُهذلي: وفي حديث آخر: إنا نقطع إليكم   هذه النُّطفة: أي هذا البحر. قال َمع 

لى َعِدّي   فما َراِن من َرج  لى فِئامِ  وما  العَم  راِن من َرج    العَم 

ق   وأنَّهما  الطَّوامي بالنَُّطفِ  وَشّرابانِ   لَـَجـّوابـا ُخـُرو 

" فيهما. ّجالَةُ، ويروى: "َرُجلَي  لى: الرَّ ج   الرَّ
ع: نُ  فَةَ الماء ِنطافاً، وشعر معقل حجة عليه.والَجم  ، وفرق بعضهم فَجَمع نُطفة الرجل نَُطفاً؛ ونُط   َطف  وِنطاف 

فُه: َسيالنه.  ونََطفَان الماء ونَط 
: تمطر حتى الصباح. ف   وقال الليث: ليلة نَُطو 

فاً ونََطفاناً وتَن طافاً وِنطافَةً، قال: والنّاِطُف: القبيطي؛ ألنه يَن ُطُف قبل استضرابه، يقال: نََطَف الماء يَن ُطُف و  يَن ِطُف نَط 

عَ نِـَطـافَة   ألَم     يَُوافي في الَمناِم َحبِي بُها ِلعَي ن    يَأ تِها أنَّ الدُُّمو 

 والنَّطُف: َغف ر الُجرح.
 وفالن يُن َطُف بسوء: أي يُلَطَّخ به. وفالن يُن َطُف بفجور: أي يُق ذَُف به.

ُف: ا .والنَّط   لصَّبُّ
ل  نَّطاف: لَطيف العَي ِر.  ونَص 

َن نجسون: أي ُكفار. وقال الليث: َن وِحُرو   وقال الفّراء: النََّطُف والَوَحر: العيب. وقال ابن األعرابي: يقال مر بنا قوم نَِطفُو 
 النََّطُف: التَّلَطُّخ بالعيب، قال الُكميت: 

َت منه فََدع   فَي   ُهما  ما ليس منَك ولَس    ِن من نََطف  قَِري بُ ِرد 

بى والشيب، أي هما في هذه الحجال من نََطف  قريب.  هما: يريد الّصِ
والنََّطُف: الدَّبرة تُصيب البعير في كاهله أو سنامه فتصل إلى جوفه فتقتله، فيقول: ما أقربهما تمن هالِك اإلنسان إذا ارتََدفاه، 

 قال: 

سَ  رِ  َكو  ُجو    الهبَّلِ النَِّطِف الَمح 

 وأنشد ابن دريد: 

تي ال تَن قَـِعـف   ُشّدا د النَِّطف   إذا  َعلَيَّ ُسرَّ يَةَ العَو    مَشيُت مش 

َمة يمدح عبد الواحد بن سليمان ويخاطب ناقته:   ويروى "ِشكتي". وقال إبراهيم بن علي بن محمد بن سلمة بن عامر بن هر 



َونُ  بَةً   َشيء  َعلَيَّ أن  تَقَعي أه   نَِطفَـه   عند بابِهِ  َمق لُو 

تُه على الدماغ. َرفَت  َشجَّ  وقال الصمعي: النَِّطُف: الذي أش 
يب والنََّطِف.  وقال أبو زيد: النَِّطُف: الرجل الُمِريُب، يقال: هم أهل الّرِ

 ونَِطَف الشيء: فسد.
 ونَِطَف الرجل: أي بَِشَم.

،-والنََّطفَةُ ?بالتحريك  ُع: نََطف  ُط، والجم   قال األعشى يَِصف الخمر:  : القُر 

بالِ  ُمقَلِّص    بها ذو ُزجاجات  له نََطف   يَس عى ر  فََل الّسِ  ُمع تَِملُ  أس 

 وهو نََطف  لهذا األمر: أي صاحبه.
 وقال الليث: النََّطُف: اللؤلؤ، الواحدة: نََطفَة ؛ وهي الّصافِيَةُ الماء.

.وقال ابن عبّاد: الَمنَاِطُف: المالع. ونََطَف لي   كذا: أي طلع َعليَّ
ما عدا: هو اسم رجل من بني يربوع كان فقيراً فأغار على مال  بعث به بأذان  -وقولهم: لو كان عنده كنُز النَِّطِف ?بكسر الطاء

 إلى كسرى من اليمن، فأعطى منه يوما حتى غابت الشمس، فَضَربت به العرب المثل.
 ه غيره.ونَِطَف الرجل: إذا اتُِّهم بِري بة، وأن َطفَ 

طة، وقال العّجاج:   والتنظيف: التَّق ريط، يقال: وصيفة ُمنَطَّفَة : أي ُمقَرَّ

ـفـا كأنَّ  نَابِِه ما قَطَّفا قَطَّفَ   ذا فَّداَمة  ُمنَـطَّ   من أع 

ان بن ثابت رضي هللا عنه:  طْت، قال ح   وتنظَِّفت المرأة: أ تقرَّ

تِها َولَقَد   َر في حانُو  بَاءَ   َشِرب ُت الَخم  ِم الفُل فُلِ  َصه   صاِفيَةً كَطع 

ـف   يَس عى  أن ـَهـلِ  منها ولو لم فَيَعُلُّني  َعلَيَّ بَكأ ِسها ُمتَنَّظِ

. " أي عليه منطقة، يقول: يسقينيها على كل حال َعِطش ت أو لم أعَطش  ق   ويروى: "ُمتَنَّطِ
ت.  ويقال: ما تَنَطَّف ُت به. أي ما تَلَّطخ 

 بر: أي تَطلَّع ته.وتَنَطَّف ت الخ
ِز.  والتَّنَطُّف: مثل التَّقَزُّ

ة  وبَلَل، ثم يُستعار ويُتوسَّع فيه.  والتركيب يدل على جن من الُحلي؛ وعلى نُُدوَّ

 نظف

. وقال األزهري: يقال لألشنان وما أشبهه: نظيف؛ ألنه يُنَ -النَّظافة: النَّقاوة، يقال: نَُظف ?بالضم ف ين ُظف نظافة؛ فهو نِظيف  ّظِ
 اليد والثوب من َغَمِر اللحم والَمرق ودنس الَوَدك، وكذلك ما أشبه ذلك.

جِ.  وقال ابن األنباري في قولهم: فالن نظيف السراويل: معناه أنه عفيف الفر 
من رائحة غمر أو نفي  ونَظَّف ُت الشيء تنظيفا: أي نقَّيته؛ فتنظَّف. والتَّنَظُُّف عند العرب: ِشبه التَّنَطُّس والتَّقزز وطلب النظافة

 ُزُهومة وما أشبهها.
 ويقال: استَن ظَف الوالي ما عليه من الَخراجِ: أي استوفى، وال يُستعمل التنظيف في هذا المعنى.

 نعف

، وليس النَّع ُف بالغليظ، ق نَة الجبل وارتفع عن منحدر الوادي، فما بينهما نَع ف  وسرو وَخي ف  ال أبو النَّع ُف: ما انحدر من ُحُزو 
 داود جارية بن الحجاج اإليادي: 

َن على َرِكـّي   وآثارِ  تََرادِ  بِنَع فِ   يَلُح    ُملَي َحة فالُمس 

ة يمدح بالل بن أبي بُْردة:  م   وقال ذو الرُّ

  بنَع ِف َمع قُلَةَ الِعداال قََطع تُ   اب ِن العاِمِرّيِ إلى بـالل   إلى

اج:   وقال العج 

عِ  لِ بَي َن ُعف   بالَخو  َولِ  والنَّع فِ   َرةِ الـُمـَجـزَّ ِحماِن األط    عند اإلس 



ِحماِن". ِم اإلس   ويروى: "وبين َحز 
 ويقال: أنفق ماله على النَّعِف والطُّلول: أي على الغناء الذي يُذ كر فيه النَّع ُف والطُّلول.

 وقال تَِميم بن أُبَّيِ ُمقبل يرثي عثمان بن عفان رضي هللا عنه: 

فَاُح فََمكَّة   فَنَع فُ  َربُ  فليس  َوَداع  فالّصِ   بها إالّ ِدَماء  وَمح 

 وقال األحوص: 

قَة   وما ما لقَل بِكَ   تََرَكـت  أيّام نَـع ـِف ُسـَوي    من َسل ماَك َصب راً وال َعز 

ملة: ُمقدَّمهاوما استرق منها، وجْمع النَّْعِف: ِنعاٌف، قال ال ل الهذلي: وقال ابن األعرابي: نَْعف الر   ُمتَنَخ ِ

قا َعَرف تَ  ُدث  َمَطر  وبَر    اللَّي ِل نِعَافاً والنُّعَّفا وُظل َمةَ   باج 

ٌم، قال العجاج:   وقال األصمعي: يقال نِعاٌف نُعٌَّف، كما يقال: قِفَاٌف قُفٌَّف وبَطاح بُطَّح وأْعواٌم ُعوَّ

لَفـا وكانَ  رى النِّعَاَف النُّعَّفاواع   ِلل بِي دِ   َرق َراُق السََّراِب فَو    َرو 

 وقال ابن األعرابي: النَّع فَةُ في النَّع ِل: السير الذي يضرب ظهر القدم من قِبل وحشيِّها.
 : العقدة الفاسدة في اللحم.-والنَّعَفَةُ ?بالتحريك

  ً ة والذُّؤابَة أيضاً. وقال عطاء بن السائب: : الجلدة التي تُعلّق على آخرة الّرحل، حكاها أبو ُعبيد: وهي العَذب-والنَّعَفَةُ ?أيضا
حِل وهو ُمحِرم. وقال أبو سعيد: النَّعَفَةُ: ا بة القطيفة بنَعَفَِة الرَّ ف في قطيفة  له ثم عقد ُهد  َّ لفضلَة رأيت األسود بن يزيد قد تلّف

ل. قال إبراهي ح  ِفق على آخرة الرَّ حل تُسيِّر أطرافها ُسيوراُ فهي تَخ  م بن علي بن محمد بن سلمة بن عامر بن من ِغشاء الرَّ
مة:   هر 

َم ذي بَقَـر   ما َِّقي نا بالَكّفِ ُمن َصـِرفَـه   إذ    أن َس ال أن َس يَو   تَت

َرأبَّت  على ِوفاَزتِـهـا كما ماءُ   اش  تَِرفَه   أد  ماةَ ُمش  شى الرُّ   تَخ 

ً   ذَبَّبَت  ناقَة  بـراِكـبِـهـا ما ما َل األن َسا يَو    عِ والنَّعَفَه  فُُضو 

 وقال ابن عبّاد: النَّعَفَةُ: َرَعثة الديك.
خية. ف: ُمستَر   وأذُن نَِعفة ونَعُو 

 وفي النوادر: أَخذت ناِعفَة القُنَِّة وراِعفَتَها وطاِرفَتَها وِرَعافَها وقائَدتَها: كل هذا ُمنقاُدها.
 وقال ابن عبّاد: َمنَاِعُف الجبل: شَماِريُخه.

: إت باع له.وقال اللحياني  : يقال ضعيف نَِعي ف 
 وأن عََف: جلس على نَع ِف الجبل.

ته. جلين في طريقين يريد أحدهما سبق اآلهر، وناَعف ُت الطريق: عاَرض   والُمنَاَعفَةُ: المعارضة من الرَّ
 وان تَعَف ُت الشيء: تركته إلى غيره.

 وقال الليث: الرجل يَن تَِعُف: إذا ارتقى نَع فاً.
 ره: االن ِتعاُف: وضوح الشخص وظهوره، يقال: من أين ان تَعََف الّراِكب: أيمن أين ظهر ووَضح.وقال غي

ن والسهل، قال البَعيُث:   والُمن تَعَُف: الحد بين الَحز 

تُها وِعي س   لِ  بُمن تَعَف    كقَل قاِل الِقَداحِ َزَجر    بين األجاِرِد والسَّه 

 ".ويورى: "بُمع تََسف  بَي َن الجالد
. ف  تَِعفَة: ُمسترخية؛ مثل نَِعفَة  ونَعُو   وأذن ُمن 

 والتركيب يدل على ارتفاع في شيء.

 نغف

: الدود الذي يكون في أُنوف اإلبل والغنم، عن األصمعي، والواحدة نَغَفَة. وقال الليث: النُّع ف: دود ُعق ف -النَّغَُف ?بالتحريك
ً يَنسلخ عن الخنافس ونحوها. وقال أبو ُعبيد:  : الدود األبيض الذي يكون في النّوى إذا ان ِقَع، وما ِسوى ذلك من -وهو ?أيضا

. وروى النّّواس بن ِسمعان ?رضي هللا عنه ذكر ياجوج وماجوج وأن نبي  -: أن النبي صلى هللا عليه وسلم-الدود فليس بِنَغف 
صر هو وأصحابه فيرغب إلى هللا فيُرسل عليهم النَّغََف ف ي رقابهم فيُصبحون فرسى كموت نفس واحدة، ثم يرسل هللا عيسى يُح 

لَفة.  هللا مطرا فيغسل األرض حتى يتركها كالزَّ
 : َكثُر نَغَفُه.-وقال الليث: نَِعَف البعير ?بالكسر

 وقال ابن دريد: النَّغَُف: ما يُخرجه اإلنسان من أنفه من ُمخاط يابس. ومن ذلك قالوا للُمستحقر: يا نَغَفَة.



ث: في َعظ مي الوجنتين لكل رأس نَغَفَتان؛ يقال: من تحريكهما يكون العُطاس، وأنكر ذلك األزهري وقال: هما وقال اللي
 النََّكفَتاِن.

 نفف

ُج: نَِفف ُت السَِّوي ق وَسِفف تُه، وهو النَِّفي ُف والسَِّفي ُف، وأنشد لرجل من أزد َشنوءة:   الُمؤّرِ

ُن النََّواِتقُ  نَِفي فُ   نَِصي ري َمع شراً فََطحا بهم   وكان   السَِّوي ِق والبُُطو 

.  قال: وإذا عُظم البطن وارتفع الَمِعد قيل لصاحبه: ناتِق 
 وقال ابن عبّاد: نَفَّ األرض: بََذرها.

. ع نَفَافيُّ بَل عليه السويق، والجم   والنَّفِّي: أسم ما يُغَر 
ص مُ  يَّةُ: ُسفرة تُتّخذ من ُخو  يَّة والنَّثِّيَّة. وعن زيد بن أسلم أبي أسامة مولى عمر وقال النَّضر: النَّفِّ دّورة. وقال أبو تُراب: هي النَّفِّ

يَّتين نَُجفِّف عليهما األِقط، فكتب  -قال: أرسلني أبي إلى ابن ُعمر ?رضي هللا عنهما -?رضي هللا عنه وكان لنا غنم، فأردنا نفِّ
يَّتين عريضتي ً إلى قَيِّمه بخيبر: اجعل له نفِّ يَة  -ن طويلتين. ويقال فيها ?أيضا ع نُفًى ?كنُهىً -: النُّفيَة ?مثال نُه   .-، والجم 

 والنَّف نَُف والنَّف نَاُف: الهواء، وكل مهوًى بين جبلين فهو نَف نَف ونَف نَاف، قال الفرزدق: 

رة  حتّى كأنَّ َعِزي َزهـا على   به من بَي ِن ِني قَي ِن نَف نَفُ  تََرامى  ثَو 

 ال العجاج: وق

مي   الُمَرّدى نَف نَفاً فنَف نفا تُر 

 وقال ابن ُشميل: نَفَانُِف الكبد: نواحيها، ونفَانُِف الدار: نواحيها أيضاً.
 قال: وُصْقع الجبل الذي كأنه جدار مبني ُمستو: نَْفنَف.

. كيّة من َشفتها إلى قعرها: نَف نَف   قال: والرَّ
 ً د الجبل التي تعلوها منها وتهبط منها فتلك نَفَانُِف، وال تُنبت النَّفانُِف شيئا ألنها َخشنة غليظة بعيدة : أسنا-قال: والنَّف نَُف ?أيضا

 من األرض.
 وقال ابن األعرابي: النَّف نَُف: ما بين أعلى الحائط إلى أسفل وبين السماء واألرض، قال ذو الّرمة: 

جي نَواِهَضـهُ  وَظلَّ  يَِس الُمز  ِعي دُ نَف نَ  في  لألع  ِوي ب  وتَص  حِ تَص    ِف اللُّو 

مة أيضاً:   وأعلى البئر إلى أسفل وما بين أعلى الجبل وأسفله، قال ذو الرُّ

ً  تَرى ِرفا ي ِت ُمش  َطها في واِضحِ اللِّ ـحُ  َهلَك  في نَف نَـف   على  قُر   يَتَـَرجَّ

ُطها على َهلك    ، أراد أنها طويلة العُنُق.والَهلَُك: مثل النَّف نَِف، ضربه مثال يقول: قُر 
: موِضع، قاله ابن دريد، وأنشد لجميل:   ونَف نَف 

رو وفَنَف نَفُ  َعفَا عَم    بََرد  أُّمِ

 وقال الليث: النَّْفنَُف: الَمفَازة، وأنشد: 

نَفا إذا نَفاً فَنَف  نا نَف    َعلَو 

 نقف

 النّق ُف: كسر الهامة عن الدماغ.
 عن الهبيد، قال امرؤ القيس: ونَقَف ُت الحنظل: أي شققته 

ـلُـوا كأنّي َم تََحـمَّ   َسُمَراِت الَحّيِ ناقُِف َحن َظلِ  لدى  َغَداةَ البَي ِن يَو 

 والَحْنَظُل نَِقْيٌف وَمْنقُْوف، قال كعب بن مالك األنصاري رضي هللا عنه: 

  َغَذاها َحن َظل  نَِقي فُ  لكن  

جز بتمامه والِقصة في ت  ركيب ع ج ف.وقد ُكتب الرَّ
ِرك بعد ت َعليم أنها لم تُد  تَت َعِلم أنها ُمدركة فاجتناها، وإن لم تُصّوِ فتركها.  وقال القُتَبي: جاني الحنظلة ينقُفُها بُظفره، فإن صوَّ



 والظليم ين قُُف الَحن َظل فيستخرج هبيده.
 .-شياء، ويقال: نِقَاف  ?بالكسر: صاحب تدبير لألمر ونظر في األ-وقال الليث: رجل نَقّاف ?بالفتح والتشديد

هُ فهو وقال ابن عبّاد: النَّقَاُف السائل الُمب ِرم، وهو مأخوذ من نَقَف ُت ما في القارورة: إذا استخرجت ما فيها. والِفع ُل منه: نَقَفَ 
: إذا سله.  ناقف 

 : وقال العُزيزي: رجل نَقّاف  وامرأة نَقّافة: إذا كانا حريصين على السؤال، وأنشد

ُق ِعـيَالَـهُ  إذا   العََصا نَكَّب تُهُ عن ِشياِهيا َطويلُ   جاَء نَقّاف  يَُسـو 

 ً  : اللص الذي ين تَِقف ما يقدر عليه.-قال: والنَّقّاُف ?أيضا
 والِمن قَاف: ِمن قَار الطائر.
 والِمن قَاُف: نوع من الَود ع.

م ُدويبة تكون في البحر، وه  و الذي يُصقَل به الّصُحف، له َمَشّق في وسطه.وقال الليث: الِمن قَاف: عظ 
ه وبقّى شيئا فيه يحتاج إلى التسوية، قال:   ويقال: نََحت النَّجار العود فترك فيه َمن قَفا: إذا لم يُن ِعم نحته ولم يُسّوِ

ـَوفـا ِكل نا  يََدعِ النَّقّاُف فِي ِه َمن قَفـا لم  َعلَي ِهنَّ بُِمـّد  أج 

فاان تَقى م إالّ  ِفِه ولَجَّ     ن َجو 

ُف: الرجل الخفيف األخدعين القليل اللحم.  والَمن قُو 
: إذا نُِقب أي أكلته األرضة. ف   وقال ابن دريد: ِجذع نَِقي ف  وَمن قُو 

: خفيف األخدعين. ف   وقال ابن فارس: جمل َمن قُو 
ُف: الرجل الدقيق القليل اللحم.  قال: والَمن قُو 

ُف الوجه: أي ضامر الوجه.وقال العُزيري: رجل   َمن قُو 
ر قول لبيد رضي هللا عنه ُف: المب زول من الشراب؛ يقال: نَقَف تُه نَق فاً: أي بََزل ته، وقيل: الممزوج، وبكليهما فُّسِ  : والَمنُقُو 

لَة   لَِذي ذاً  فاً بصـافـي َمـِخـي  ِر باِبال من  وَمن قُو  ِم من َخم  تُو    النّاِصعِ الُمخ 

 ابن عب اد: ناقة َمْنقُوفَة: ضعيفة األخدعين رقيقتهما.وقال 
 قال: وإذا أصبح الرجل ُمصفر الوجه قيل: أصبح َمنُقُْوفاً.

تان.  وعينان َمْنقُْوفَتَان: أي ُمحمر 
 قال: والنَّْقفَةُ في رأس الجبل: ُوهْيدة.

 ت المقدار.وقال العُزيزي: األُْنقُْوفَةُ: ما تنِزعه المرأة من ِمْغَزِلها إذا بلغ
وقال أبو عمرو: يقال للرجلين جاءا في نِقَاٍف واحد ونِقاٍب واحٍد إذا جاءا في مكان واحد. وقال أبو سعيد: معناه 

 جاءا ُمتساويين ال يتقدم أحدهما اآلخر، قال: وأصله الفَرخان من بيضة واحدة.
 وقال ابن عب اد: رجل ُمنقَّف الِعظام: أي باديها.

 ء: استخرجته.واْنتَقَْفُت الشي

بر وهو يشرب بقتل أبيه: اليوم يوم  وقال الليث: الُمنَاقَفَةُ: هي الُمضاربة بالسيوف على الرؤوس، ومنه قول امرئ القيس حين أُخ 
، اليوم خمر، وغداً أمر.  قَِحاف  وغذا يوم نِقَلف 

 والتركيب يدل على استخراج شيء عن شيء بإيالم.

 نكف

.-يَن َكُف نََكفاُ ?بالتريك -األمر ?بالكسرابن دريد: نَِكَف الرجل عن   : إذا أنَِف منه، فهو ناِكف 
 قال: َويَن َكف: موضع.

يَر: فمن ذي أصبح: أبرهة بن الصباح بن لَِهيعة بن شيبة  يَر. وقال ابن الكلبي في نسب ِحم  قال: ويَن َكُف: اسم ملك من ملوك ِحم 
 بن عمرو بن ذي أصبح. -دي َكرب بن مضحى ?وهو عبد هللاالحمد بن مرثَد الخير بن ينكَف بن ينِف بن مع

 .-: لُغة في نَِكف ُت ?بالكسر-وقال الفّراء: نََكف ُت ?بالفتح
: موِضع.  وذاةُ نَِكي ف 

لَم، فهوَمت قريش عبد المطلب، قال ابن ُشعلة : من أيامهم، كانت فيه وقعة بين قريش وبني ِكنانة، وهو من ناحية يلَم   ويوم نَِكي ف 
 الِفهري: 

َم ذاةِ نَِكي فِ  َغَوت    َعي نا َمن  َرأى من ِعَصابَة   للفِ  ر  يَو    َغيَّ بَك 

 ِمضي فِ  لنا َضي فاً ِلَشرِّ  فكانوا  إلى أب ياِتنا ونِـسـائنـا أناُخوا



فاً: إذا أقطعته، وذلك إذا انقطع عنك، وهذا غيث ال يُن كف، و -ونََكف ُت الغيث أنُكفُه ?بالضم رأينا غيثا ما نََكفه أحد سار يوماً نَك 
 وال يومين: أي ما أقطعه.

 وفالن بحر ال يُنَكُف: أي ال يُن َزح.
 ً ك بإصبَِعك.-ونََكف ُت الدمع أن ُكفُه ?أيضا يتَه عن خّدِ  : إذا نحَّ

. ته في مكان سهل  فاً: وذلك إذا عال َظلَفاً من األرض ال يؤدي أثراً فاعترض   ونََكف ُت أثره نَك 
 َكف ُت عن الشيء: َعَدل ت، مثل َكنَف ُت.ونَ 

: أي ال يُحص ى، وقد وجاءنا جيش ال يُن َكُف: أي ال يُبلَغ آخره وال يُق َطع. وفي الحديث: قد جاء جيش ال يَُكتُّ وال يُن َكُف. ال يُّكتُّ
 ُكتِب الحديث بتمامه في تركيب ح ر ش ف.

: وهي ُغد -والنََّكُف ?بالتحريك ُع نََكفَة  مة األذن، وأنشد ابن األعرابي: جم   ة صغيرة في أصل اللحي بين الّرأِد وشح 

َحت   ُن ِخّف   فََطوَّ عَة  والَط   فأبَت  ال تَن ـقَـِذف   فَقَذَفَت ها  بِبَض 

فَت ها َكـف   فَتَلَقّاها فََحرَّ    النَـّ

ِزمتان.  وقال أبو الغوث: النَّكفَتان: الله 
ي نََكفَتي البعير، قال: وهو داء يأخذها في ُحلُوقها فيقتلها قتالً ذريعاً، والبعير َمنكوف، والناقة : ورم يكون ف-والنُّكاف ?بالضم

 َمن كوفة.
هتُه عّما يُستنكف منه. وفي حديث النبي ?صلى هللا عليه وسلم أنه ُسئل عن قول سبحان هللا فقال: إن كاُف هللا من  -وأن َكف تُه: نزَّ

 ه عن األنداد واألضداد.كل سوء. أي تنزيهه وتقديس
فَة. يت: نَكَّفَِت اإلبل تَن كيفاً: إذا ظهرت نََكفَاتُها، فهي ُمنَّكِ  وقال ابن السّكِ

 وأن تََكف ُت الغيث: أقطع تُه، وذلك إذا انقطع عنك، مثل نََكف تُه.
 وأن تََكف ُت أثره: مثل نََكف تُه.

 أو أرض إلى أرض: تقول: ضرب هذا فان تََكَف فضرب هذا.وقال ابن فارس: االن تِكاُف: الخروج من أمر إلى أمر 
 وقال أبو عمرو: ان تََكف ُت له فََضَرب ته: أي ِمل ت عليه، وأنشد: 

بِراً  لّما تََكف ُت له فََولّى ُمد  تُهُ   ان  نَف  َراءِ  بِِهَراَوة   َكر   َعج 

 واالْنتَِكاُف: االْنتِكاُث واالْنتِقاُض: قال أبو النجم: 

ِتكافـاباُل  ما َو واإليجافا بَع دَ   قَل ب  راَجَع ان    التَّعَّزي اللَّه 

 وتناَكَف الرُجالن الكالم: إذا تعاَوَراه.
تَن ِكَف الَمِسي ُح أن  يكوَن َعب داً هلِل( أي ليس يستنكف ّجاج في قوله تعالى: )لَن  يَس  تِكبار. وقال الزَّ تِن كاف: االس  الذي تزعمون  واالس 

ّجاج؛ قال ومعنى لن يستنكف: لن يأنف، وقيل: لن أنه إله أن  يكون عبداً هلل وال المالئكة المقربون ألنه أكثر من البشر. قال الزَّ
 ين قَبض ولن يمتنع عن عبودة هللا.

 والتركيب يدل على قطع شيء وتنحيته، وعلى عضو من األعضاء، ثم يُقاس عليه.

 نوف

ُف: السنام العالي ع: أنواف، قال: ابن األعرابي: النَّو   ، والجم 

فِ  جاِريَة   و  لَم    ذاةُ ِحر  كالنَـّ فِ  ُملَم  تُُرهُ بِـَحـو   تَس 

في يا     لَي تَني أِشي ُم فيها َعو 

فاً؛ زعموا. ُف: بُظاَرة المرأة. وقال ابن دريد: ربما ُمي ما تقطعه الخافِضة من الجارية نَو   قال: النَّو 
ف: المصُّ من الثَّدي.وقال األزهري: قرأُت في كتاب   ج غير مسموع ال أدري ما صّحته: النَّو   نُِسب إلى الُمؤّرِ

فاً. ُف نَو  ُف: الصوت، يقال: نافَِت الضَّبُعةُ تَنُو   والنَّو 
ُف بن فَضالة الِبكالي: من التابعين.  ونَو 

ف: بطن من العرب، أحِسبه من همدان.  وقال ابن دريد: بنو نو 
 وفاً: إذا طال وارتفع.وناَف البعير ينُوُف نَ

، وبالوجوه الثالثة يروى قول امرئ القيس:  ف: هضبة في جبلي طضّيِء  فى وتَنُو  فى، وقيل: تَنُو   ويَنُو 

ِنـهِ  كأنَّ    تَنُوفى ال ُعقَاُب القََواِعلِ  ُعقَابُ   ِدثاراً َحلَّقَـت  بِـلَـبُـو 

، وِدثار: اسم راعي يء   امرئ القيس. والقََواِعُل: موِضع في جبلي ّطِ
وعبد َمناف: أبو هاشم وعبد شمس والمطلب وتَُماضر وقالبة. وَمناف: صنم، والنِّسبة إلى عبد مناف: َمنَافّي، والقياس: عبدي، 

 إالّ أنهم عدلوا عن القياس إلزالة اللَّب س.



ر القديمة. ُف: من قرى ِمص   وَمنُو 
، قال السَّرندي التيمي: وجمل نِيَاف وناقَة نِيَاف: أي طويل وطويلة في ارتفا  ع، والصل نِواف 

ثاِل َمعـاً إالَفِ  أف ِرغ   َي َعي َهل  نِيَافِ  يَت بَع نَ   ألم    َوخ 

 وكذلك جبل نِيَاف، قال امرؤ القيس: 

باً بِبُل َطة َزي َمـرا فإنَّ   إذا ما ِخف ُت يَوماً ُظالَمةً  وُكن تُ   لها ِشع 

 ً ي ُر عن قُذُ  نِيَافا بَاُب فوقَهُ  يََظلُّ   فـاتِـهِ تَِزلُّ الطَّ ـرا الضَّ  تَعَصَّ

 ، وأصله نَْيَواٌف، قال: -وقال بعضهم: جمل نَي اف ?على فَْيعالٍ 

  نَيّاَف الضُّحى ُعَراِهال يَت بَع نَ 

 العَُراِهُل: التام الخل ِق.
يِّف، وكل ما زاد على العقد فهو نَيِّف حتى يبلغ العقد والنَّيُِّف: الزيادة يُخفف ويُثقّل، وأصله نَي ِوف. يقال: عشرة ونَيِّف، ومائة ونَ

 الثاني.
 وقال األصمعي: النَّيُِّف: الفَضل، يقال: َضعِ النَّيَِّف في موضعه، وأنشد ابن فارس: 

  ُكّل  رابِيَة  نَيِّفُ  على  بَِراِبيَة  َرأُسها َوَرد تُ 

 ً قال أبو العباس: الذي حصَّلناه من أقاويل ُحذّاق البصريين والكوفيين أّن . و-وقال األزهري: لغة رديئة: عشرون ونَي ف ?ُمخفَّفا
ُع من أربع إلى تسع.  النَّيَِّف من واحدة إلى ثالث، قال: والبِض 

، وقد أناَف، وأنشد لََطرفَة بن العبد  ويقال: ناَف وأناَف: إذا اشرف. وقال اللحياني: يقال لكل ُمشرف على غيره: إنّه لَُمِني ف 
 ف إبالً: يِص 

ع    بِـَهـواد  تُـلُـع   وأنافَـت   بَت  عنها القُُشر   كُجذُو    ُشذِّ

 والُمنِْيُف: جبل، قال صخر الغي الهذلي يصف سحاباً: 

َق قُّداَمـهُ  فَلَّما   َرأى َعَمراً والُمنِي فا ولّما  رأى العَم 

َجـانَـهُ  أَسالَ  ف َظَواِهره ُكنَّ  كأنَّ   من اللَّي ِل أش   اُجو 

َق"، وعمر: جبل يصب في مسيل مكة حرسها هللا تعالى.  ويروى: "َعم 
 ً  : ِحصن في جبل َصِبر من أعمال تَِعزَّ باليمن.-والُمِني ُف ?أيضا
 ً ج قُرب عدن أب يَن.-والُمِني ُف ?أيضا  : ِحصن من أعمال لَح 

 والُمِني فَةُ: ماءة: لتَِمي م على فَل ج بين نجد واليمامة، قال: 

لُ  وي أقُو  َمـارِ  بِنا  لصاِحبي والِعي ُس تَه   بَي َن الُمِني فَة  فالّضِ

ـد   تََمتَّع   َد العَِشيَِة من فما  من َشِمي ِم َعَراِر نَج   َعَرارِ  بَع 

 وأنافَِت الدراهم على المائة: أي زادت.
 ونَيََّف فالن على الستين ونحوها: إذا زاد عليها.

. وذلك يدل على االرتفاع والزيادة.وبعضهم أفرد تركيب ن ي ف عن ترك  يب ن و ف، والصحيح أن كل ذلك واِويٌّ

 نهف

ُف: التََّحيُُّر.  ابن األعرابي: النَّه 

 وثف

، مثل ثَفَّي تُها. ثِّفُها: إذا جعل لها أثافيَّ ثِفُها؛ وَوثَّفَها يُو  ثَفَها يُو   ابن دريد: َوثََف الِقدر يَثفُها، وأو 

 وجف

فاً وَوِجي فاً وَجَف الشيء: أي اض ّجاج: أي شديدة االضطراب، فهو يَِجف َوج  َمئذ  واِجفَة( قال الزَّ طرب، قال هللا تعالى: )قُلُوب  يَو 
فاً.  وُوُجو 

ُف والَوِجي ُف: َضرب من سير الخيل واإلبل، قال العّجاج:   والَوج 



 ـااللَّيالي ُزلَفاً فَُزلَـف َطيَّ   َطَواهُ األي ُن ِمّما َوَجـفـا ناج  

قَفا َسَماَوةَ  قَو      الِهالِل حتّى اح 

 وأوَجفَها صاحبها، ومنه قوله تعالى: )فما أْوَجْفتُْم عليه من َخْيٍل وال ِرَكاٍب( أي ما أعَمْلتُم.

َجف الحب فُؤاد: إذا ذهب به، وأنشد ألبي نَُخيلة:  تَو   وقال األزهري: اس 

ل   ولَِكنَّ  َجفَت هُ الَمقاِدرُ  َهفا  هذا القَل َب قَل ب  ُمَضلَـّ تَو    َهف َوةً فاس 

َخَف الدهر ماله. تَو  َخفَت ه: ذهبت به؛ واس  تَو  َخفَت ه" بالخاء الُمعجمة؛ وقال في شرح البيت: اس  تَو  هذا  وهو في شعر أبي نُخيلة "فاس 
 آخر ما في شرح البيت.

 والتركيب يدل على اضطراب شيء.

 وحف

ُف: الشَّعَر الكثير يان. تقول: َوُحَف ?بالضم الليث: الَوح  مة  -األسود، ومن النَّبات: الرَّ ُحُف َوحافَةً وُوُحوفَةً، قال ذو الرُّ يَو 
 يَصف نبتاً: 

ف   ُس ماتِعَة   َوح  مُ  تََوقََّد في أف نانِـهِ  إذا  كأنَّ النَّدى والشَّم  و   الـتُـّ

 ً ُف ?أيضا  : الجناح الكثير الريش.-والَوح 
 ً  .-َحف  ?بالتحريك: شعَر وَ -ويقال ?أيضا

فَاء: الحمراء من األرض. ع الَوَحافى. وقال غيره: الَوح  ة؛ عن الفّراء. والجم  فَاُء: أرض فيها حجارة سود وليست بِحرَّ  والَوح 
حُف: الذي ليس له َذرًى.  وقال أبو عمرو: الَمو 

 ك بن جعفر بن ِكالب: : فََرس ُعقيل بن الطُّفيل، قال جبّار بن َسلمى بن مال-والُوَحي ُف ?ُمصغراً 

ك َض بالعَِقبِ  على  ُعقَي الً وقد َمرَّ الُوَحـي ُف ِبـهِ  يَد ُعو ري الرَّ   ُطَوالَةَ يَم 

بَةَ التميمي، وهو القائل فيها:   وَوْحفَةُ: فرس ُعالثَة بن ُجالِس بن ُمخر ِ

ً  ما فَةَ ناِصبـا ِمي ِهم  بَوح  َرَق مِ  لهم  ِزل ُت أر  َرها وَحدَّ أز    ن َجلِ َصد 

ع: ِوحاف. فَة: الصخرة السوداء، والجم   وقال ابن عبّاد: الَوح 
ر: َموِضع، قال لبيد رضي هللا عنه:   وِوَحاف القَه 

ِر أو ِطل َخامها منها  إن  أي َمنَت  فَـَمـِظـنَّة   فَُصَواِيق     ِوَحاُف القَه 

قم  : والَوْحف: فرس عامر بن الطُّفيل، وهو القائل فيه يوم الرَّ

تي ُف والِجل َواُظ َسي في وتَح  مي فكي فَ   الَوح   الُمِلـي مُ  يََملُّ من لَو 

: ال تُفاِرق مبركها. فاً: إذا ضرب بنفسه األرض، وكذلك البعير وَمواِحُف اإلبل: َمبَاِركها، وناقة ِمي َحاف   وَوحَف الرجل َوح 
ر: َوَحَف: َدنا.  وقال النَّض 

ب تنقطع منه  وذمتان ويتعلق بوذمتين. والواِحف: الغَر 
 ً  : موِضع، قال ثعلبة بن عمرو العب قَسي: -وواِحف ?أيضا

  َخال منها الَكثِي ُب فََواِحفُ  قِفَار    ِدَمن  كأنَُهـنَّ َصـَحـائفُ  لَمن  

مة يصف حماراً رعى هذين الموضعين:   وواِحفَاِن: موضع آخر، قال ذو الرُّ

لى واِحفَـي ِن كـأنَـّ َعنَاقَ  بَاحِ ِسل م  ُمَصاِلحُ  من  هُ فأع    البَغ يِ لألش 

 أي رعى َعناق. وقال أوس بن حجر: 

نُ  َخاُل تَعَذََّرت   فَبَط  قُلَة    السُّلَّيِ فالّسِ  فََواِحفُ  إلى َمَطارِ  فََمع 

 تعذّرت: تغيرت، والعاِذر األثر.
 والَوِحي ف: موضع كانت تُلقى به الِجيَف بمكة حرسها هللا تعالى.

 ابن األعرابي: َوَحَف فالن إلى "فالن" إذا قصده ونزل به، وأنشد:  وقال



  يَتَّقي هللاَ في َضي ف  إذا َوَحفا ال

َحَف: أسرع. فاً وأو   َوَوَحَف َوح 
َحَف البارك وعاداه. ِحف: إذا أو   وقال ابن عبّاد: ُمناخ ُمو 
َحفَ  ِحي فاً: إذا أسرع، مثل َوَحَف وأو  َف تَو   .وقال غيره: َوحَّ

ُف: البعير المهزول، قال العّجاج:   والُمَوحَّ

ن   فا كما  تَرى فيه الِجبَاَل ُخشَّفـا َجو    َرأي َت الّشاِرَف الُمَوحَّ

ِحي ف: الضرب بالعصا.  وقال أبو عمرو: التَّو 
ب البعير بنفسه األرض. حي ف: ضر   والتَّو 

ِحي ف: توفير العضو من الَجُزور.  وقال ابن عبّاد: التَّو 
 التركيب يدل على سواد في شيء.و

 وخف

ج.  وَخْفُت الِخْطِميَّ َوْخفاً: أي ضربتُه حتى تلوَّ
 والِمْيَخف: اإلناء يُوَخف فيه، والُمْدُهن ايضاً.

والوضِخْيف والَوِخْيفَة: ما أْوَخْفتَه منه. وقال األزهري: الَوِخْيفَة: من طعام األعراب أقِط مطحون يُذر على ماء 
بد فيُؤكل،  ثم يُصب عليه السمن ويَضرب بعضه ببعض؛ ثم يؤكل. وقال أبو عمرو: الَوِخْيفَة: التمر يُلقى على الزُّ

 والَوِخْيفَة َشبِيهة بالتَنافِيظ. وقال ابن عب اد: الَوِخْيفة: الَخِزيرة؛ واللبن أيضاً.
 وصار الماء َوِخْيفة: إذا غلب الطين على الماء.

 تُّ الحائك، لغة يمانية.وقال العُزيزي: الَوِخْيفَة: بَ 

 وقال ابن دريد: َوَخْفُت الس ِويق: مثل َوَخْفُت الِخْطمي.

ج.-وقال الفّراء: َوِخَف الِخط ميُّ ?بالكسر  : تتَلَزَّ
تُه بدنس يبقى عليه أثره.  وقال غيره: َوَخف تُه: ذكرته بقبيح أو لَطخ 

. فَةُ: شبيهة بالخريطة من أَدم   والَوخ 
َخف تُه: مثل  َوَخف تُه. وأو 

 ً مّي. ويقال له العّجان ?أيضا َخف الِخط  ِخف ِزب لَه كما يُو  ِخف أو يُو   وهو من ِكنايتهم. -ويقال لألحمق: أنه لَُمو 
َجَف: أسرع. َحَف وأو  َخَف وأو   وأو 

.  واتََّخفَت  ِرجلي: أي َزلّت، واألصل: اوتََخفَت 

 ودف

 َوَدَف الشحم: إذا ذاب وسال.
 ذا قََطر.وَوَدَف اإلناء: إ

فَة واحدة: إذا اخضّرت كلها وأَصبَت. وقال أبو  فَةُ والَوِدي فَةُ: الروضة الخضراء من نَبت، يقال: أصبحت األرض َود  والَود 
صاعد: يقال: َوِدي فة من بَقل  ومن ُعشب؛ وَضِغي غَة من بَق ل ومن ُعشب: إذا كانت الروضة ناِضرة ُمتََخيِّلة. ويقال: َحلُّوا في 

 ي فة ُمن َكَرة وفي َغِذيمة منكرة.َودِ 
لّيان.-وقال ابن عبّاد: الَوَدفة ?بالتحريك  : النَّصي والّصِ

 وقال ابن األعرابي: الَوَدفة والَوَذفَة والَوذَرة: بَُظاَرة المرأة.
اف ?بالدال والذال ََ الَمذي والبول، مثل ُوقِّتَت : أصل تسميتهم الذكر أَُدافاً لما يَِدف منه: أي يقطر من المني و-والُوَداُف والُو

 وأُقِّتَت، وقلب الواو المضمومة همزة قياس ُمطَِّرد.
لَل ته.  وَوَدف ت له العطاء: أي أق 

َدفت لبناً في اإلناء ونحوه: إذا فتحت رأسه فأشرفت عليه.  وقال الليث: استو 
تُها. َدف ت الشَّحمة: أي استقَط  تَو   وقال غيره: اس 

تَ  َدف ت الخبر: إذا بحث َت عنه.وقال ابن عبّاد: اس   و 
تي َداف المرأة: هو أن تجمع ماء الرجل في رحمها.  واس 

 واستودف النبت: أطال.
 وهو يَتََوّدضُف األخبار ويتوكَّفها.

َرفت عليه.  وقال العزيزي: تََودَّفَِت األوعال فوق الحبل: كأنها أش 



 وذف

ثان َمخرِجه  -معبد ?رضي هللا عنهما: أنه نزل بأم -في حديث النبي ?صلى هللا عليه وسلم فَان مخرجه إلى المدينة. أي ِحد  َوذ 
َرِجه.  وسرعان َمخ 

 وقال ابن األعرابي: الَوذَفَة: بُظاَرة المرأة.
. ََ  ووذََف: أي سال؛ مثل َوَد

ِذي فاً ويتَوذّف: إذا مّر يُارب الخطو ويُحرك منكبيه ويتبخر. ومنه الحديث: ف تَو   -أن ابن عمر ?رضي هللا عنهما ويقال: مّر يَُوذِّ
بير ?رضي هللا عنهما لوبا فوقف فقال: السالم عليك أبا  -مر بعبد هللا بن الزبير ?رضي هللا عنهما -مر بعبد هللا بن الزُّ َمص 

عن هذا، أما ُخبيب، السالم عليك أبا ُخبيب، السالم عليك أبا ُخبيب، أما وهللا لقد كنت أنهاك عن هذا، أما وهللا لقد كنت أنهاك 
ها ألمة سوء. ثم  الً للرحم، أما وهللا ألمة أنت شرُّ وهللا لقد كنت أنهاك عن هذا، أما وهللا إن كنت ما َعلمت صّواماً قّواماً وُصو 

، فبلغ الحّجاج موقف عبد هللا وقوله، فأرسل إليه فأُنزل عن جذ عه، فألقي في قبور -نفذَ عبد هللا بن ُعمر ?رضي هللا عنهما
فأبَت  أن تأتيه، فأعاد إليها الرسول: لتأتِنَّني أو ألبعثَنَّ إليك من  -هود، ثم أرسل إلى أُمه أسماء بنت أبي بكر ?رضي هللا عنهماالي

، فأخذ نعليه، ثم  ِتيَّتَيَّ  انطلقيَسحبُك بقروِنك، فأبَت وقالت: وهللا ال آتيك حتى تَب عَث إليَّ من يسَحبُني بقروني، فقال: أروني ِسب 
يتوذّف حتى دخل عليها، فقال: كيف رأيتني صنعت بعدو هللا؟!، قالت رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك، بلغني أنك 

وطعام  -تقول له: يا ابن ذاة النَّطاقين، أنا وهللا ذاةُ النِّطاقين: أما أحدهما فُكنُت أرفع فيه طعام رسول هللا ?صلى هللا عليه وسلم
من الدواب؛ وأما اآلخر فِنطاق المرأة الذي ال ستغني عنه، أما إن رسول هللا ?صلى هللا وعليه  - عنهأبي بكر ?رضي هللا

 حّدثنا أن في ثقيف كذّاباً وُمبيراً: أما الكذّب فرأيناه وأما الُمبير فال أخالك إالّ إيّاه. فقام عنها ولم يُرِجعها. -وسلم
 اع، لقول بشر بن أبي خازم: وكان أبو عبيدة يقول: التَّّوذُّف: اإلسر

َحاِل كأنَّها يُع طي حاِل تََوذَّفُ  بَقَر    النََّجائَب بالرَّ   الصَّرائِم بالرَّ

قة من النساء: هي الُمتوزِمرة يعني تحريكها ألواحها في الَمشي.  وقال ابن عب اد: المتَُوذ ِ

 ورف

اء: ِظلٌّ واِرف: أي واسع، وقد وَرَف يَِرُف َوْرفاً   وَوِرْيفاً وُوُرْوفاً: أي اتَّسع، وأنشد ابن األعرابي:الفَر 

وى َرَق بَع َدما وأح  ّلِ واِرفِ  َحبَا  كأي ِم الّضاِل أط  َت فَي نان  من الّظِ   تَح 

رة.  ووَرَف النَّب ت: إذا اهتَّز، فهو واِرف: أي ناَِضر َرفّاف شديد الُخض 
ف.وقال ابن فارس: يُقال لما رقَّ من نواحي الكبد: ا  لَور 

فة. في إحدى الروايات. فة التِّبن ُمخففة، والنِّاص واو من أّولها. وفي المثل: هو أغنى من التُّفَِة عن الرُّ  ويقال: إّن الرُّ
ن الِعدة فَة ?بوز   النّاضر من النَّبت، يقال: ِرفَة تَِرف. -وقال ابن عبّاد: الّرِ

رِ  ف تَو  ّل وَورَّ َرَف الّظِ فاً.وقال ابن األعرابي: أو   ي فاً: إذا طال وامتد؛ مثل َوَرَف َور 
ف تُها. تها؛ مثل أرَّ تُه، واألرض: قسم  ف ُت الشيء: َمِصص   وقال غيره: َورَّ

َرة.  والتركيب يدل على ِرقَّة ونَض 

 وزف

فاً: إذا وَزَف يَِزف َوِزي فاً: أي أس رع، ومنه قِراءة أبي َحيَوةَ: )فأق بَلُوا إليه يَِزفُوَن( بتخفيف الفاء. وقا ل ابن دريد: َوَزف تُه أِزفه َوز 
.-استعجلتَه ?لُغة يمانية  ، فعلى هذا َوَزف الزم وُمعتّد 

 والتََّواُزف: الُمناَهدة في النَّفقات، يقال: تََواَزفوا بينهم، قال الُمَرقِّش األكبر: 

  تََّواِزفِ لألب َداِن َغي ِر ال َمَشايِي طُ   الِجفَاِن بالعَِشيَِّة والضُّحى ِعَظامُ 

فَِة والدََّعِة، أي ليسوا كذلك، ليسوا أصحاب لزوم للبيوت وال َدعة، هم في إغارة وطلب ثأر  ويروى: "التََّواِرِف" من التُّر 
 وكّفِ نازلة وخدمة ضيف.

 وسف

تِناز؛ ثم يَعُ  من واالك  ُف: تَشقُّق  يبدو في فَِخذ البعير وعجزه أول ما يبدو عند الّسِ مُّ في جسده فيتَوسَّف ِجل ُده، وُربَّما الليث: الَوس 
.  توسَّف من داء أو قُوباء 

 والتّوِسيف: التَّقشير؛ عن الفّراء. وتمرة موسَّفة: أي ُمقشَّرة. والتََّوسُّف: التقشُّر.



 ً ح والُجدري إذا يبس وتقشَّر وللجَرب ?أيضا يت يقال للقَر  قَش جلده في اإلبل إذا قَفَل: قد توّسف جل -وقال ابن السّكِ ده وتقَش 
 وتقّشر جلده، كلّه بمعنى، قال األسود بن يَع ف النَّهشلي: 

ً  وُكن تَ  لَعا َب الّزاُد ُمو  َدة  لم بُكلِّ   إذا ما قُّرِ  تََوسَّـفِ  ُكَمي ت  َجل 

 وقال ابن فارس: يقال تََوسَّفَِت اإلبل: إذا أخصبت وسِمنت وسقط وبرها األول ونبت الجديد.

 وصف

فَهم( أي َجزاء َوصفهم الذي هو َكذب. َوَصف ُت  زيهم وص  فاً وِصفَةً، والهاء ِعوض  من الواو. وقوله تعالى: )َسيَج  الشيء َوص 
َن( أي تكذبون. تَعاُن على ما تَِصفُو   وقوله تعالى: ) وهللاُ الُمس 

 يِشفَّ فإنّه ِصف. أي يِصفها الثوب الرقيق كما : ال تُل بِسوا نِساءكم الَكتّان أو القَبَاطيَّ فإنه إالّ -وفي حديث عمر ?رضي هللا عنه
 يِصف الرجل ِسلعته.

فة: كالعلم والجهل والسَّواد والبياض. وأّما النحويون فليس يريدون بالضفة هذا، ألن الصفة عندهم هي النعت؛ والنّعت هو  والّصِ
ل نحو ضارب وَمضروب أو ما يرِجع إليهما من طريق  المعنى نحو ِمثل وِشبه وما يجري َمجرى ذلك، اسم الفاعل أو الَمف عُو 

تقول: رأيت أخاك الّظريف، فاألخ هو الموصوف والظَِّريف هو الصفة، فلها قالوا: ال يجوز أن يُضاف الشيء إلى صفته كما ال 
 يجوز أن يُضاف إلى نفسه، ألن الّصفة هي الموصوف عندهم، أال ترى أن الظريف هو األخ.

 اقة: وقول الشَّّماخ يصف ن

لََجت  َوَصفَت  يََداها إذا عِ  لها  ما اد  الَج لَي لَة ال ُهُجو    اإلد 

 يريد: أجاَدِت السير، وقيل: معناه إذا أْدلََجت سارت الليل ُكلَّه فذلك وصفُها يديها.
 وقال ابن دريد: رجل وص اف: عاِرف بالوصف.

. وقال غيره: اسمه مالك ب عامر، ومن ولده قال: والوص اف: رجل من سادات العرب، ُسمي الوص اف لحديث له
 ُعبيد هللا بن الوليد الوص افي.

يرة. ه لشيء من ُحسن الس ِ  وقال ابن عب اد: وَصف الُمْهر: إذا توجَّ

نَع إذا -ألبي ذر ?رضي هللا عنه -والَوِصيف: الخاِدم؛ ُغالما كان أو جارية. ومنه قول النبي ?صلى هللا عليه وسلم : كيف تص 
ر: يقول: يكثُر الموت حتى يصير موِضع قبِر بعبد من كثرة الموت، مثل مات ا لناس حتى يكون البيت بالوصيف. قال َشم 

ع: الُوصفاء. وفي حديث النبي -الموتان الذي وقع بالبصرة. يقال: َوُصف الغالم ?بالضم : إذا بلغ الخدمة؛ وصافةً، والجم 
ع: أنه بعث سرية فنهى عن  -?صلى هللا عليه وسلم قتل العَُسفاء والوصفاء. وقال ثعلب: ربما قالوا للجارية وصيفة، والجم 

 الوَصائف. واإليَصاُف: الَوَصافة، يقال: جارية بيِّنَة اإليصاِف كما يقال بيِّنة الَوَصافة.
ف.  وتواصفوا الشيء: من الَوص 

 واتَّصف الشيء: أي صار موصوفاً، قال طَرفةُ بن العبد: 

ُت بِـهِ َكفانَي من  إنّي ر  َهَمم    َكجاِر الُحذَاقّيِ الذي اتََّصفا جار    أم 

 أي صار موصوفاً بحسن الجوار.
َصف ُت الطبيب لدائي: إذا سألته أن يصف لك ما تتعالج به. تَو   واس 

: هو أن يبِيع ما ليس عنده ثم يَبتَ  -ونهى رسول هللا ?صلى هللا عليه وسلم اعه فَيدفَعه إلى عن بيع المواَصفَة. قال القُتَبيُّ
 الُمشتري، قيل له ذلك ألنه باَعه بالّصفة من غير نَظر  وال حيازة ِمل ك.

 والتركيب يدل على تحلية الشيء.

 وضف

: إذا خبَّت، وأوَضف تُها أنا َضفَت  ك ِض. وقال أبو تُراب: يقال أوَضعَِت الناقة وأو  َزنجي: اإلي َضاُف: اإلي َجاُف في الرَّ  الخار 
.فََوَضفَت  : مثل أوَضعَتُها فََوَضعَت 

 وطف

فَة من الشَّعر.  ابن عبّاد: يقال: عليه َوط 
َطف بيِّن الَوَطِف وفي صفة النبي  -وقال غيره: الَوَطُف ?بالتحريك كثرة َشعر الحاجبين واألشفار وإرخاؤهما، يقال: رجل أو 



. وقد ُكتِب الحديث بتمامه-?صلى هللا عليه وسلم  في تركيب ع ز ب. : في أشفَاِره َوَطف 
فاُء: إذا كانت ُمسترخية الجوانب لكثرة مائها، قال امرؤ القيس:   وُسحابَة  َوط 

ِض تََحّرى وتَُدّر   َطبَقُ   َهطالُء فيهـا َوَطـف   ِدي َمة     األر 

 وقال ابن فارس: الَوَطف في المطر: اهماره.
يمة السَّحُّ الَحثِي ثَة  فاُء: الّدِ : إذا تدلَّت ُذيُولُها، وكذلك ظالم  أوَطف.وقال أبو زيد: الَوط   طال مطرها او قُصر. وفيها َوَطف 

. َطف: أي َرِخيٌّ  وعيش أو 
 والتركيب يدل على طول شيء وَرخاوته.

 والَوِظي ُف: ُمستَدقُّ الذراع والساق من الخيل واإلبل وغير ذلك، قال َطَرفة بن العبد يِصُف ناقة: 

ً   وأت بَعَـت  ِعتَاقاً ناِجيات   تُبَاري ر  ُمعَبَّدِ  وِظي فا َق َمو    َوِظي فاً فَو 

تين ِظفَة، ثم ُوُظف ?بضمَّ ع: أو   .-والَجم 
 وجاءت اإلبل على َوِظي ف واحد: إذا تِبع بعضها بعضاً.
 ووَظف ُت البعير: قصَّرت قيده. ووظفتُه: أصبت وِظيفه.

َدبأوِظفَةُ يديه.وقال األصمعي: يُستََحّب من الفرس أن تع رَض أو ِظفَة رِ   جليه وتح 
 وقال أبو عمرو: الوظيف من الرجال: الذي يَقوى على المشي في الَحزن.

 والوظيفة: ما يُقدَّر لإلنسان في كل يوم من طعام أو رزق، والجمع: وظائف وُوظف، وأنشد الليث: 

ـُرَمة أب قَت   ِر َمك  ن ي ما  لنا َوقَعلُت الدَّه  ي ُح والدُّ   ا لها ُوُظفُ َهبَِّت الّرِ

 وقال ابن عبّاد: الوظيفة: العهد والشرط.
 وقال ابن العرابّي: يقال: مّر يِظفُهم َوظفاً: أي يتبعهم.

ِظي ُف: تعيين الوظيفة.  والتَّو 
 ويقال: إذا ذبحت الذبيحة فاستوِظف قطع الُحلقوم والمئ والَوَدجي ن: أي استوعب ذلك كله.

 الموافقة والمؤازرة. وقال ابن عبّاد: الُمواَظفة: مثل
 وواَظف ت فالناً إلى القاضي: إذا الزمته عنده.

 والتركيب يدل على تقدير شيء.

 وعف

ع: ِوَعاف   ُف ?والجم   : وهي مواِضع فيها ِغلَظ. وقالوا: مستنقعات ماء في مواضع فيها ِغلَظ.-ابن دريد: الَوع 
ُف ?با ُف والُوُغو   : َضع ف البصر.-لغين الُمعَجمةوقال ابن األعرابي: الوُعوف والعُُوو 

 وغف

ُف: قطعة أَدم أوِكسا تُشد على بطن العَتُود أو بطِن التَّي س لئالّ يشرب بَوله أو ين زو.  ابن دريد: الَوغ 
 : ُف: َضع ف البصر، قال ابن سعد المعنيُّ ُف والوُغو   وقال ابن األعرابي: الَوغ 

ثَد   بِعَي ِنكَ  بُِرها  َوغ ف  إذ  َرأي َت اب َن َمر  قُـم   يُقَس   يَتَـَزيَّدُ  بـفُـر 

فاً: إذا أسرع وَعدا.  ووَغَف يِغُف َوغ 
َغفَِت المرأة: إذا ارتهَزت عند الِجماعِ تحت الرجل، وأنشد:    وقال أبو عمرو: أو 

ـق ـب   لَّما َغفَت    َدجاها بِِمتَّل كالـصَّ  لذاَك اي غَاَف الَكل ـب   وأو 

َت قَر   :قالت بَح  ُم الُحبَّ منه في بما  ماً ذا َطبّ لقد أص   القَل ـب   يُِدي 

اج يذكر الكالب والثور:   وأْوَغَف: عدا وأسرع؛ مثل َوَغَف، قال العج 

َغفَت   َغفا وأو  َحفا ِمي لَي نِ   َشَواِرعاً وأو  َحفَت  وأز    ثُمَّ أز 

َغَف: إذا سار سيرا ُمتعبا.  وقال ابن األعرابي: أو 
َغَف: إذا َعمِ   ش.وأو 

َغَف: أكل من الطعام ما يَكفيه.  وأو 
 وقال ابن عبّاد: اإليغاف: أن  يُدلي الكلب ِلسانه من شدة الحر.

 وأوَغف ُت الِخطمي وأوخف تُه: بمعنى.



 وقف

 الَوق ُف: ِسوار من عاج، قال الُكميت يِصف ثوراً: 

ً  ثُمَّ  َكِفتـا تََمرَّ َكَوق ِف العاجِ ُمن  مي  اس    ّماَعةَ الَحَدبُ به اَحَدَب اللَّ  يَر 

 ووقفت الدابة تقف وقوفاً، وكذلك اإلنسان، قال امرؤ القيس: 

َملِ  بِِسق طِ   نَب ِك من ِذك رى َحبيب  وَمن ِزلِ  قِفا ِل فََحو    اللِّوى بين الدَُّخو 

مة: ووقْفتها أنا وقفاً يتعدى وال يتعدى، قال هللا تعالى: )وقِفُْوهم أنَّهم َمْسؤلُْوَن(، وقال ذو   الرُّ

  ِزل ُت أب كي ِعنَدهُ وأُخاِطبُه   فما  على َرب ع  ِلَميَّةَ ناقَـتـي َوقَف تُ 

 والحديث الموقوف: ِخالف المرفوع.
 ووقَف ته على ذنبه: أي أطلعته عليه.
 ووقَف ت الدار على المساكين َوق فاً.

 والموقِف: الموِضع الذي تَِقف فيه حيث كان.
َحي ه. وقيل: الموقفان نُقَرتا الخاِصرة على رأس الُكلية، قال النابغة الَجعدي ?رضي هللا عنهوموقفا الفر: الهزمتان   -في َكش 

 يِصف فرساً: 

ِقفَي نِ  فَِلي قُ  تَنُّ   النََّسى َحبُِط الُمو  َدعِ  يَس  عَبِ  كالصَّ  األش 

 وقال أيضاً: 

ِقفَي ِن كأنهمـا َشِدي دُ  فِرانَفَساً أو  قَ  نَهى  قاِلِت الَمو    د  أراَد ِليَز 

 نهى: أي حبس نفسه، أي رّده.
 ويقال للمرأة: أنّها لََحسنة الموقِفَين؛ وهما الَوجه والقَدم؛ عن يعقوب. ويقال: موقِفا المرأة: عيناها ويداها وما ال بُّد لها من

 إظهاره.
 والموقُِف: َمحلّة بالبصرة.

قاِن ُمكتَنِفا ا قُح إذا تشنّجا لم يَقُم اإلنسان وإذا قُِطعا مات.وقال أبو عمرو: المَوقفان: ِعر   لقُح 
 وواقِف: بطن من األنصار. وقال ابن الكلبي في جمهرة نسب األوس: إّن اسم واقِف مالك بن امرئ القيس بن مالك بن األوس.

 ً متها. والِوقِّي فى ?مثال ِخصَّي ص-والواقُِف ?أيضا : الِخدمة. وفي حديث عمر ?رضي -ى: خادم البِيعة؛ ألنه َوقَف نف سه على َخد 
 : ال يُغير عن ِوقِّي فاه.-هللا عنه

 ووق ف: موِضع في بالد بني عامر، قال لبيد رضي هللا عنه: 

مُ  ِلِهن د   لى ذي األَغّرِ ُرُسو  مُ  إلى  بأع   أُُحد  كأنَُّهـنَّ ُوُشـو 

فَع   فََوق ف  
نَاِف َضل  ّي  فأك   تُـِقـي مُ و فيه تـاَرةً  تََربَّعَ   فَُسلِّ

 والوق ف: من قُرى الخالص شرقي بغداد.
 ً  : بُلَي دة من أعمال الِحلّة المزيديّة.-والَوق ُف ?أيضا

 وقال الليث: الَوق ُف: َوق ُف التُّرس من حديد أو قرن يستدير بحافته، وكذلك ما أشبهه.
ِجم عن القتال: َوقّاف جبَان وقال األزهري: في حديث الحسن البصري: أّن الُمؤمن وقّاف ُمتأّن  وليس كح اِطب ليل: ويُقال للُمح 

 وأنشد: 

لِ  فَتىً    غير َوقّاف  وليس بُِزمَّ

ِة:  مَّ  وقال دريد: بن الص ِ

  كاَن َوقّافاً وال طائَش اليَدِ  فما  يَُك َعب ُد هللِا َخلّى َمكانَـهُ  فإن  

 والَوقّاُف العقيلي: شاعر.
 ّف على القوس: وق فَة، وعلى الكلية العليا: َوق فَتاِن.وقال ابن عبّاد: يُقال لكل عقب  لُ 

ن تَه. وقال اللحياني: الِمي قَفُ  ت به غليان الِقدر وَسكَّ َر: أي أدامها وسّكنها. والِمي قَُف والِمي قَاُف: ما أَدم   والِمي قَاُف: العود ووقََف الِقد 
وا  ُم.الذي يُحرك به الِقدر ويُسكَّن به غليانها، وهو الِمد 

عر من تألي يت في كتاب معاني الّشِ  فه: والَوقِي فَةُ: الَوِعل تُل ِجئه الكالب إلى ضخرة فال يمكنه أن ينزل حتى يُصاد. وأنشد ابن السّكِ

َمةً من َوِقي فَة   فال ِسبَنّي َشح  ُطها  تَح  فَعُ  مَما تَِصي ُدكَ  تََسرَّ  َسل 



َدة  ِممّ  رَّ  ا"، َسل فَُع: اسم كل بة.وأنشده ابن دريد وابن فارس: "ُمط 
قَف ُت َوق فاً للمساكين ?باأللف  قَف ُت عن األمر الذي كنت فيه: -وأو  قَف ُت إالّ حرف واحد، يقال: أو  ، لغة رديئة، وليس في الكالم أو 

رّماح:   أي أقلعت، قال الّطِ

ب تُ  قَـف   فَتََطرَّ   ِرضًى بالتُّقى وذو الِبّرِ راِض  تُ   لـلـَهـوى ثُـمَّ أو 

قَف ُت. سك عنه تقول فيه: أو  . وكل شيء تُم  قَف ُت: أي سكتُّ تُهم ثم أو   وحكى أبو عمرو: كلَّم 
وحكى أبو ُعبيد في الُمَصنّف عن األصمعي واليزيدي أنهما ذكرا عن أبي عمرو بن العالء أنه قال: لو مررُت برجل واقف 

يت عن الِكسائّيِ: ما أوقَفَك ها هنا وأي شيء أوقَفَك ها هنا؟ أي أيُّ شيء فقلت: ما أوقفََك ها هنا؟ لرأيته َحَسناً. وحكى ابن السكِّ 
 صيَّرك إلى الوقُوف.

قِي فاً: إذا َجعَل ت في يديها الَوق َف.  ووقَّف ُت المرأة تَو 
 ووقَّفَِت المرأة يديها بالِحنّاء: إذا نقََّطت هما.

 َكيّاً مستديرا، وأنشد:  وقال اللحياني: حمار ُمَوقَّف: للذي ُكِويَت  ذراعاه

راً  َكَوي نا أ ِس َعش  َرماً في الرَّ بَةَ إذ   وَوقّف نـا  َخش   أتـانـا ُهـَدي 

 والُمَوقَُّف في ِشعر الشَّماخ: 

وى وإن  َكُرَمت  علينا وما نِ  من ُمَوقَّفَة   بأد نى  أر   َحـُرو 

رة تُخاِلف لون سائر جسدها. ِويَّة  في يديها ُحم   أُر 
ً ويقال  ، قال العّجاج: -?أيضا  : ثور ُمَوقَّف 

َّفا كأنَّ  تي ناِشطاً ُمَجأ ً   تَح  عا يِهِ  ُمذَرَّ  ُمَوقَّفا بَِوش 

قِيُف. وقال بعضهم:  : إذا أصاب األوِظفة منه بياض في موضع الَوق ِف ولم يعُدها إلى أسفل وال فوق؛ فذلك التَّو  وفَرس ُمَوقَّف 
: أي أب َرش أعلى األُ   ذُنين كأنّهما منقُوشتان ببياض ولون سائره ما كان.فرس ُموقَّف 

باء فَيَِجئنَ   وقال ابن ُشميل: التوقيف: أن يَُوقَِّف الرجل على طائفَي  قوَسه بمضائغ من َعقَب قد جعلُهنَّ في ِغراء من دماء الّظِ
 أبداً. سواداً، ثم يُعلّى على الِغراء بصدأ أطراف النَّب ِل فَيجيُء أسود الِزقاً ال ينقطع

 ووقَّف ُت التُّرس: جعلت له َوقفاً، وقد ذُِكر معناه.
، قال جميل بن معَمر العُذري:  ِف، يقال: َوقََّف الجيش، وقيل: معناه َوقََف واحد بعد واحد  قِي ُف: ُمبالغة الوقُو   والتَّو 

لنا تَرى َن َحو  نا يَِسيُرو  بَأ نا إلى النّاِس  وإن    النّاَس ما ِسر  ُن أو   وقَّفُوا نَح 

َمأ نا"؛ والمعنى واحد ، فأخذ البيت منه الفرزَدق وقال: أنا أَحّق بهذا البيت منك؛ متى كان الُملُك في ُعذرة? إنما هذ ا ويُروى: "أو 
 ِلُمَضَر.

. ُف بالَمواقِِف والتَّوقِي ُف: كالنَّّصِ قِي ُف النّاس في الحّجِ: الُوقُو   وتو 
قِفاً وبيَّن تُه وتَب ييناً؛ وهما واحد. وقال أبو زيد: َوقَّف ُت الحديث  تو 

 وقال ابن عبّاد: وقَّف ُت فالناً: إذا قََطع ت منه َموضع الوق ف.
ب قد أصابته الباليا.  قال: ورجل ُمَوقَّف ُمَوقَّح: أي ُمَجرَّ

عُل عليه. قِيفُه: ِسمة تُج   والُمَوقَُّف من الِقداحِ: الذي يُفَاُض به في المسير، وتَو 
ج: أصلحه وجعله واقياً ال يع ِقر. وقال  غيره: َوقََّف السَّر 

م.  والتََّوقُّف في الشيء: كالتَّلَوُّ
 وقال ابن دريد: تَوقَّف ُت على هذا األمر: إذا تَلَبَّث َت عليه.
مة.  قال: والِوقَاُف: مصدر الُمَواقَفَِة في حرب أو َخصو 

 وتََواقََف الفريقان في القتال.
 ذا.وواقَف ته على ك

م الّدار بقوله: قِفا نَب ِك. كَب على رس  َف، ويقال: أّن امَرأ القيس أول َمِن استوقف الرَّ تَوقَف تُه: سأل تُه الوقُو   واس 
 والتركيب يدل على تَمكُّث في شيء.

 وكف

ُف: النَِّطُع، قال أبو ُذؤيب الُهذلّي:   الَوك 

داءَ   عليها بـين ِسـّب  وَخـي َطة   تََدلّى بُو ُغَرابُهامِ  بَجر  ِف يَك    ث ِل الَوك 

اج:   "و" َوَكَف البيت يَِكف َوْكفاً وَوِكْيفاً وتَْوكافاً: أي قطر، قال العج 



ِط السى وان َحلَبَت   بَي  داِلج   َوِكي فَ   َعي ناهُ من فَر  َسـا َغر   تَبَجَّ

: أي غزيرة. ومنه حديث النبي ?صلى هللا عليه وسلم ف  ِخلُني الَجنّة قال: : أن رجال-وناقة َوُكو   جاءه فقال: أخبرني بعمل يُد 
ِحم. ُء على ذي الرَّ ُف والفَي   الِمن َحةُ الوُكو 

 : َوَمُف البيت؛ مثل الجناح يكون على الَكنِي ِف.-وقال الليث: الَوَكُف ?بالتحريك
رسول هللا ومن أصحاب الَوَكِف؟ قال: قوم : ِخيار الشهداء عند هللا أصحاب الَوَكِف قيل: يا -وقول النبي ?صلى هللا عليه وسلم 

تَنََحت عليهم و تََكفَّأَت  تََكفَّأ عليهم َمَراِكبُهم في البحر. قال َشِمر: الَوَكُف قد جاء مفّسراً في الحديث والمعنى: أنَّ مراكبهم قد اج 
كاِف البيوت.  فصارت فوقهم مثل أو 

 ً . وقد ُكتِب الحديث بتمامه في  -لكسر: العَيب واإلثم، وقد َوِكَف ?با-والَوَكُف ?أيضا َوَكفاً. ومنه الحديث: البَِخيل في غير َوَكف 
ويُروى لُشَريح بن عمران القُضاعّيِ، ورواه أبو  -تركيب ض ب س. قال مالك بن العَجالن الَخزرجي ?وهو من أبيات الِكتاب

ِرئ القيس الخزرجي، ورواه سيبويه لرج  ل من األنصار، وهو لمالك: زكريا التَب ريزّي لعمرو بن ام 

َرةِ العَِشي َرةِ ال يَأ   الحاِفُظو  َوَكـفُ  من َورائنـا تِي همُ   َعو 

َرةِ العَِشي َرةِ.  أي ُهُم الحافُِظو َعو 
 والَوَكُف في قَول العجاج يِصف ثوراً: 

تَأ نَفا َغدا ً  َدكاِدي َك ويَع لُو يَع لُو  يُباتري َخِرصاً واس   َوَكفا

 جبل.َسف ُح ال
 ً َره.-والوَكُف ?أيضا ر، يُقال: إنّي ألَخشى َوَكَف فالن: أي جو   : الميل والَجو 

ت من الصَّمان وقع ت في الَوَكِف: وهو ُمنَحَدُرَك إذا َخلَّف َت الصَّمان.  وإذا ان َحَدر 
َمل والَمقاييس، وذكر إبراهيم الَحر في غريب الحديث من  -بّي ?رحمه هللاوقال ابن فارس: الَوَكُف: الفََرق، كذا في نَُسخ الُمج 

 ، وأن شد: -تأليفه في هذا التركيب: الَوَكُف: العََرق ?بعين ُمحقَّقة

ِد الدَّراِهمِ  على  ُملوَك النّاِس عاِكفَةً بـهـم   َرأ يت   َوَكف  من ُحّبِ نَق 

: أي فَساد وَضع ف.  وقال ابن دريد: ليس في هذا األمر َوك ف  وال َوَكف 
ُرجنَّ ناس من قبورهم في صورة القردة بما -عن األمر: قصَّر ونَقََص. ومنه حديث النبي ?صلى هللا عليه وسلم وَوَكفَ  : لَيَخ 

 داَهنوا أهل المعاصي ثمَّ َوَكفوا عن َعَملهم وهم يستطيعوَن.
ُف   : النَِّطُع.-بُسُكوِن الكاف-والَوك 

 .والِوَكاُف والُوكاُف: لُغتان في اإلكاِف واألُكافِ 
َكف تُه: أوقعتُه في اإلثم.  وقال ابن َعبّاد: أو 

َكَف البيت: لغة في َوَكَف.  وأو 
ِكي فاً وأكَّف تُه تَأِكي فاً: إذا وضع ت عليه الِوكاَف. َكف ُت البغل وآَكف تُه وَوكَّف تُه تَو   ويقال: أو 

تَقَطر. ومنه حديث النبي  َكَف: أي اس  تَو  تَوضَّأ فاستوكف ثالثاً. والمعنى: أنه اصَطبّه على يديه : أنه -صلى هللا عليه وسلم-واس 
ر. -رضي هللا عنه-ثالث مّرات فغسلهما قبل إدخاِلهما اإلناء. وأنشد األزهري لُحَميد بن ثور   يَصف الَخم 

ها إذا ِكفَت  باَت الغَِويُّ يََشمُّ تُو  ََ أحَشاَء السَِّقي مِ  كما  اس   َطبِـي بُ  جَّ

مة:  وواَكْفُت الرجَل في  الحرب وغيرها: إذا واجهته وعارضته، قال ذو الرُّ

  الَجي ِش يَب ِغي ها الَمغَانَِم تَث َكلِ  َمعَ   ما يَُواِكف هُ ابُن أن ثَى َرَمت  بهِ  َمتا

ها" أي َمتَا ما يُواِجه هذه الفََرس ابن أُنثى أي رجل.  ويُروى: "َمتا ما يُواِجه 
 شمه: أي يتعهَّدهم وينظر في أمورهم.ويقال: هو يَتََوكَّف ِعيالَه َوحَ 

َف، ويُدّل على أنه منه ما رواه األصمعي من قولهم: استق َطر الخبر  ويقال: تَوكََّف الخبر وتوقَّعه وتسقَّطه: إذا انتظر َوك 
َدفه. ومنه حديث ُعبيد بن ُعمير: أهل القبور يتوكَّفون األخبار؛ فإذا مات الميت ألوه ما فعل فالن وم  ا فعل فالن.واستو 

ض له حتى لقي تُه، قال:  ض، يقال: مازلُت أتََوكَُّف له: أي أتعرَّ  وقال أبو عمرو: التََّوكُُّف: التعرُّ

فاً عن آِل ُسع دى َسرى  قاِطنِي نـا أس رى بلَي ل   ولو  ُمتََوّكِ

 وقال ابن َعب اد: تََواَكَف القوم: أي اْنَحَرفوا.

 ولف

: أي َمتتابِ  ق  َوِلي ف  ر الغَّيِ الُهذلي: بَر   ع، قال َصخ 



وى ِلَشّماءَ  قاً َوِلي فا وقد  بَع َد َشتَاِت الـنَـّ يَل ُت بَر    بِتُّ أخ 

يَل ُت: رأيت الَمِخيلة. وقال األصمعي: َولََف البَرق يَِلف َوِلي فاً.  أي اثنين اثنين مّرتين مرتين برقين برقين، وأخ 
ب  من العَ   د و؛ وهو أن تقع القوائم معاً، وكذلك أن يجيء القوم معاً، قال الكميت: والَولي ُف والِوالُف: َضر 

ـهُ  وَولّـى ـِريّا ِوالف  كـأنَـّ لَبُ  على  بـإج    الشََّرِف األق صى يَُساُط ويُك 

 أي ُمؤتَِلفٍَة.

 وقال ابن األعرابي: الِوالُف في قَول ُرؤبَة: 

م   َكِلُب الُخّطافِ  ِجبَال   بازي  َرك ِض الغاَرةِ الِوالفِ  ويَو 

 اإلعتزاء واالتصال.
 والتركيب يدل على التتابع.

 وهف

فاً وَوِري فاً. ؛ مثل َوَرَف يَِرُف َور  فاً وَوِهي فاً: أي أورق واهتزَّ  َوَهَف النَّبَات يَِهُف َوه 
ِفيَّ ِهيَّة. ومنه حديث عمر والواِهُف والوافِهُ: سادن الكنسية وقيُِّمها التي فيه صليبهم، وعمله الِوَهافَة والُوه  رضي -ة والِوفَاَهةُ والُوف 

ي سيَّتِه. ويروى: واِفه  عن ُوف ِهيَِّته.-هللا عنه ي س عن قِّسِ ِفيَّتِه وال قِّسِ  : ال يُغَيَّر واِهف  عن ُوه 
َف وهو عنه راض  ق -صلى هللا عليه وسلم-: قُبِض رسول هللا -رضي هللا عنهما-وفي حديث عائشة وذكرت أباها  قه َوه  د طوَّ

. أي القيام بها، من واِهِف النَّصارى. وأصله من َوَهَف يَِهُف: إذا َدنَا، وَوَهَف وَوَحَف: أخوان، يقال: -ويروى: اإلمامة-األمانة 
ص لنَف ه َكَن، وذلك أّن القيَِّم بالشيء دان  منه أبداً الِزم له ال يَُرّخِ في التََّجافي عنه.  ُخذ ما َوَهَف لك وَوَحَف لك: أي دنا وأم 

َهُر من َصالح الشيء بقَيِِّمه  َرق واهتزَّ ألنه حينئذ يظهر صالحه؛ فُشبِّه به ما يَظ  ويَجوز أن يكون من َوهَف النَّب ُت إذا أو 
نها َعنَت  والُمعتنى بشأنه. وقد ُكتِب الحديث بتمامه في تركيب م ي ح. وقال األزهري: معناه: قلََّده القيام بشرف الدين بعده، كأ

، قال: وِكال القولين َمدح  ؛ وهما الميل من حّق  إلى باطل وَضع ف  ره إياه بأن يُصلِّي بالناس في مرضه، ويقال: َوه ف  وَهف و  أم 
ة الحّق.-رضي هللا عنه-ألبي بكر   : أحدهما القيام باألمر؛ واآلخر َردُّ الضَّع ِف إلى قُوَّ

نى ويقولُوَن سيُغ فَُر لنا( نَبَذوا اإلسالم وراء ظهورهم وتمنوا على هللا وقال قتادة في قوله تعالى: )يَأ ُخذُ  َن َعَرَض هذا األد  و 
فاً: أي  األماني كلّما َوَهَف لهم شيء من الدنيا أكلوه وال يُبالون حالالً كان أو َحراماً: أي بدا لهم وَعَرض، يقال َوَهف لي كذا َوه 

َهَف، يقال: ما  َطفَّ لي. ومنه حديثه أيضاً: كانوا إذا َوَهَف لهم شيء من الدنيا أخذوه؛ وإالّ لم يتقّطعوا عليها حسرةً. وكذلك أو 
ِهُف له شيء إالّ أَخَذه: أي ما يرتفع.  يُو 

 هتف

تُِف  -بالضم-الَهت ُف والُهتَاُف  تَ -بالكسر-الصوت؛ ويقال: الصوت الشديد، يقال: َهتََف به يَه  ت، قال . وَهتَفَِت الحمامة: أي صوَّ
 جميل: 

قاُء َظل َت َسفاَهةً  أأن   ي  َهتَفَت  َور  تِفُ  تُبَّكِ قاَء تَه  ل  ِلَور    على ُجم 

تُِف: إذا كنت تسمع الصوت وال تُبصر أحداً.  وَسمعت هاتِفاً يَه 
تَُف بها: أي تُذ َكر بالجمال. تُه. ويقال: فاُلنَةُ يُه   وقال أبو زيد: َهتَف ُت به: َمَدح 

ف  وَهتَفى وقوس َهتّا تُِف بالَوتَر، قال أميَّة بن أبي عائذ الُهذَلي: -ِمثال َجَمزى-فَة  وَهتُو   : أي ذاة صوت تَه 

َرَوي نِ  على ِس َهتّافَِة الِمـذ  راءَ   َعج  َمالِ  َزو  َجعَة  في الّشِ   ُمض 

 وقال الشَّْنفَرى يَِصف قوساً: 

ف   َملُ  ئعَرصا  من الُمل ِس الُمتُوِن يَِزي نُهـا َهتُو    قد نِي َطت  عليها وِمح 

 وقال أبو النجم يصف صائداً: 

حا أن حى  ُمع ِطيَةً َطُروحـا وَهتَفى  ِشماالً َهَمزى نَُضو 

 هجف



، وأنشد:  : الظليم الُمسنُّ  الليث: الِهَجفُّ

ً  ِهَجفٌّ  لَـقـا لَتِه   إذا  كأنَّ بـه أو    حاَوَل الشَّدَّ من َحم 

بُـهُ  الِخباِء َوهى َكِمث لِ    َرعابِي َل من قُلَّتِه   فََطاَرت    ُطن 

ّفِ وهو ريشه.  وقال ابن فارس: أظنّه من الباب الذي ِزي َدت فيه الهاء وأُبدلت زايه ِجيما، وهو من الّزِ
 وقال غيره: الِهَجفُّ من النَّعام والناس: الجافي الثَّقيل، قال الُكميت: 

بَُط الَهّواُس فينا َشَجاَعةً  هو لُ  يُعاِدي ِه الِهَجفُّ  وفِي َمن    األض   الُمثّقَـّ

ِف، يقال منه: َهِجَف  ِغي ُب الَجو  : الرَّ َجُف َهَجفاً  -بالكر-وقال أبو عمخرو: الِهَجفُّ َج: -بالتحريك-يَه  : إذا جاع؛ وزاد ابن بُُزر 
خى بطنه.  وا تَر 

 : -رضي هللا عنه-كعب بن ُزهير  وقال أبو سعيد: العَِجفَة والَهِجفَة واِحد: وهو من الُهزال، قال

 ً ً   خاِضباً في َرأ ِسِه َصعَل   ونِق نِقا َرافُه َهِجفا ُمَصع لَكا   ُمغ َرباً أط 

فان: العطشان.  وقال ابن َعبّاد: الَهج 
 قال: وَهِجفَت  أرضنا: تَنَاثر ما فيها. 

ِغي ُب البطن، قال:   والَهَجف َجُف: الرَّ

ُم بَنُو َطـ قد  َشي خ  َصِلف  َضِعي ف   أنَّكَ   ِري ف  َعِلَم القَو 

ِسِه َحِفي ف   َهَجف َجف       ِلِضر 

 والَهْجفَةُ: الناحية النديَّة، قال: 

تَنَعُوا ساُروا ِل فاك  فَةِ  بينَ   َجميعاً ِحذَاَر الَكه   الغَِدقَـه   اإليَاِد وبين الَهج 

 هجنف

: أنّه كان إذا مرَّ بهدف -صلى هللا عليه وسلم-ومنه حديث النبي الَهَدُف: كل شيء مرتفع من بناء أو كثيب رمل أو جبل، 
ي الغرض هَدفاً، وبه ُشبِّه الرجل العظيم، قال أبو ذُؤيب  الُهذلي:   مائل أو صدف مائل أسرع الَمشي. ومنه ُسّمِ

َب َرأ َسهُ  إذا َجبَهُ   الَهَدُف الِمع َزاُب َصوَّ لِ  َضف و  من الثَّلَّةِ  وأع   الُخط 

م الذي ال خير فيه. وقال  السُّكري: الَهدف من الرجال: الثقيل النوم الَوخ 
.  وقال ابن عبّاد: تدعى النعجة للحلب فيقال: َهَدف  هدف 

تخبره هل حدث ببلده أحد سوى من كان به. ؟: يَس   وفي النوادر: هل هَدَف إليكم هاِدف  أو َهبََش هابش 
 جماعة. ويقال: جاءت هاِدفة  من ناس وداِهفَة : أي

عة من الناس والبيوت، مثل الِخب طة، يُقيمون في مواضعهم. فَة: الِقط   والِهد 
 وقال ابن عبّاد: َهَدفوا إلى موضع كذا: دخلوا إليه.

 وَهَدَف للخمسين: قاَربها.
ِدُف: َكِسَل وَضعَُف.  وَهَدَف يَه 

ُف   : الَجسي م.-بالكسر-وقال غيره: الِهد 
َدَف على التل: أش َرف  عليه. وأه 
ِدفَة: أي لَِحي َمة.  وامرأة ُمه 

َدَف إليه: لَجأ.  وأه 
َدَف القوُم: إذا قَُربُوا. َداُف: الدُّنوُّ من الشيء واالستقبال له واالن تِصاب، يُقال: أه   وقال َشِمر: اإله 

، كالَهَدِف للّرامي. ومنه قول عبد الرحمن بن أبي  تََدفَّ َدَف له الشيء: إذا اع َرض واس  َدف َت لي -رضي هللا عنه-بكر وأه  : لقد أه 
َدف َت لي لم أِصف عنك. ومنه حديث الّزبير: أنه اجتمع هو -رضي هللا عنه-يوم بدر فَِصف ُت عنك، فقال أبو بكر  : لكنك لو أه 

َدف ت لي يوم بدر لكني  -رضي هللا عنهما-وعمرو بن العاص  بير: أما وهللا لقد ُكنت أه  استبقيتُك لمثل هذا في الِحجر، فقال الزُّ
َدفَت  لي الُكوفة تي منك. وقال بعضهم: لّما أه   اليوم، نفقال عمرو: وأنت وهللا نلقد ُكنت أهدف ت لي وما يَرني أن لي مثل ذلك بفَرَّ

َدفَت  لهم تَفرقوا.  نزلت ولّما أه 
يت:  : إذا صار كالَهَدِف في ِعَظمه وِعرضه، وأنشد ابن السّكِ ِدف   وَكفَل  ُمه 

ِرف   اله ِدف  ُمش  بَعِ  ِمث لُ   َجِمي ش  ُمه   الكاِعرِ  َسنَاِم الرُّ

 واستَْهَدَف: أي انتصب، قال ُجبَْيهاء األشجعي: 



َدة   وحتّى َف بيضاَء َجع  ِدف   على  َسِمع نا َخش  تَه   ُمتقاِصرِ  قََدَمي  ُمس 

كب:   وقال النابغة الذبياني يصف الر 

تَه   وإذا َمـدِ  الَمَجسَِّة بالعَِبيرِ  رابي  ِدف  َطعَن َت َطعَن َت في ُمس   ُمقَر 

ِدف: أي َعِريض.  وشيء ُمسته 
 والتركيب يدل على انتِصاب وارتفاع..

 هذرف

َعة. َرفَةُ: الّسر  . والَهذ  ف  ُرو  ع ُهذ   ابن عبّاد: إبل َهذَاِريف: أي ِسَراع، جم 

 هذف

 ً فا ِذُف ُهُذو  َرع، وسائق َهذّاف: أي جادٌّ، وأنشد: أبو عمرو: الَهذّاُف: السريع، وقد َهذََف يَه   : إذا أس 

عَ الّسائِق الَهذّافِ  يُب ِطرُ  ِرهِ  بِعَنَق    َذر   َزّرافِ  من فَو 

 وفََرس َهِذف: أي سريع. وجاء ُمْهِذفاً وُمْهِذباً: أي سريعاً.

 هرجف

: الرجل الَخّوار. َجفُّ  ابن عبّاد: الِهر 

 هرشف

قَة أو كِ  َشفَّةُ: قطعة ِخر  ، وذلك في قلة الماء، قال: الِهر   َساء يُنَشَُّف بها ماء المطر من األرض ثم تُع َصر في الُجّفِ

َشفَّه   أف لَحَ  فَة    َمن  كانَت  له ِهر  ألُ منها ونَش  ه   يَم   َكفَـّ

 وقال آخر: 

ز َرأ ُسها كالِكفَّه   ُكلُّ  ِملُ   َعُجو  َشفَّه   تَح    ُجفَّاً َمعَها ِهر 

َشفَّةُ من نَعت العجوز وهي الكبيرة.وقال أبو ُعبيد:   بعضهم يقول: الِهر 
. َرشَّفَت  َشفَت  واه  َشفَّة، وقد َهر  : ِهر  فَِة الدَّواة إذا يَبَِست   وقال الليث: يقال لُصو 

َربَ  ي قليالً قليالً، واألصل التََّرشُّف، فِزيَدت الهاء. وكذلك الشَّه  ُشف: التََّحّسِ ة للُحَوي ِض حول أسفل النخلة، وقال أبو َخي َرة: التََّهر 
 واألصل فيها الشََّربة، فزيدت الهاء.

 هرصف

جال. : اسم من أسماء الّرِ ِصي ف   ابن عبّاد: ِهر 

 هرف

ِرف بفالن نَهاره كلّه. وفي الحديث: أّن ُرف قَةً جاءت إلى ا ُف: ِشب ه الَهذيان من اإلعجاب بالشيء، تقول: ففالن يَه  لنبي الليث: الَهر 
َن بصاحب لهم ويقولون: يا رسول هللا ما رأينا مثل فالن ما ِرنا إالّ كان في قراءة وال نَزلنا  -هللا عليه وسلم صلى- ِرفُو  وهم يَه 

 إالّ كان في ِصالة.
ِرُف بما ال تَع ِرف.  ومنه المثل: ال تَه 

ِرف، لكثرة صوته.  ويقال لبعض الباع: يَه 
ُف: َمدح الر  جل على غير ِخب رة.وقال ابن األعرابي: الَهر 

َرَف: إذا نمى ماله. َرَف الرجل وأح   وقال غيره: أه 
ِري فاً. فَت  تَه  لَت  أتاءها. وقال أبو حاتم في كتاب النخلة: َهرَّ َرفَِت النّخلة: أي عجَّ  وقال بعضهم: أه 

لون. وقال ابن فارس: ما أُر فُوَن في الّصالة: أي يُعَّجِ ماً يَُهّرِ  ى هذه الكلمة صحيحة.قال: ويقال رأيت قو 



 هرنف

نِفَة: الضعيفة في صوتها وبُكائها.  ابن عبّاد: الَمرأة الُمَهر 
نََف الرجل: وهو َضِحك في َضع ف.  قال: وَهر 

 هزرف

ف وُهزاِرف   ُرو  ن-وزاد ابن عبّاد-ابن دريد: َظِلي م ُهز  َذو  ف؛ ِمثال بِر  َرو  رَ -: ِهز  َف : وهو السريع الخفيف. وقال األصمعي: َهز 
ِوه: أي أسرع.  في َعد 

ِرفَةُ  فَةُ  -بالكسر-وقال أبو عمرو: الِهز  َرو  نَة-والِهز  َذو   : النّاب الكبيرة والعجوز.-مثال بِر 

 هزف

تََخفَّت ه.-في بعض اللغات-ابن دريد: َهَزفَت ه الريح   : إذا اس 
يش. ويقال: النّاِفر.والِهَزفُّ والِهَجفُّ من الّظلمان: الريع الخفيف، وهي لُغة ربيعة. وقي  ل: هو الجافي. وقيل: هو الطويل الّرِ

 هطف

ُطُر. قال: والَهِطُف  فاً: أي تَم  ِطف َهط  يت: باتت السماء تَه  : المطر الغزير، قال َعِدي بن زيد بن مالك بن -مثل َكتِف  -ابن السّكِ
قاع:   َعِدي بن الّرِ

 ً َرن ثِما ـِربُـهُ  ُمج  ِبُل الَهِطفُ ال منه  لـعـداهُ بـاَت يَض  ضاُب ومنه الُمس    رُّ

: حي من العرب من كنانة. وقيل: من بني أد؛ وكانوا أول من نََحت هذه الِجفان وكانوا ُحلفاء في -مثال َكتِف-وبنو الَهِطِف 
 ِكنانة، قال أبو َخراش  الُهذلّي يرثي ُدبيَّة السُّلَمي: 

واِوي ُق من ِشي زى بَني الَهِطفِ  هافي  كاَن َحيّاً لَـغـاداُهـم  بِـُمـت ـَرَعة   لو   الرَّ

َف الحليب وَحفي فَه. َمع َهط  فاً: إذا احتلََب فتس  ِطُف َهط   وقال ابن عبّاد: َهَطَف الّراعي يَه 
 : ِحصن باليمن في جبل واقَِرة.-َمَصغّراً -والُهَطي ُف 

 هفف

 صوت ُهبوبها. ابن دريد: َهفَِّت الريح تَِهفُّ َهفّاً وَهِفي فاً: إذا َسِمعت
: ال عل فيها، وأنشد: -بالكر-وسحابة ِهفٌّ  َدة ِهفٌّ  : ال ماء فيها. وكذلك ُشه 

َى إالّ في يَِبي س  قَـفِّ  ال تَ   َرع    َسَماِحي َق وِجل ب  ِهفِّ  تَح 

ً -والِهفُّ   : الزرعُ يُؤّخر َحصاُده فيَنتِثر َحبّه.-أيضا
ً -والِهفُّ  وي ها.: الدَّعاِمي ُص الكبار؛ -أيضا ع ِهفّة. وفي الحديث: كان بعض العُبّاد يُف طر كّل ليلة على ِهفّة يَش  د، جم   عن الُمبَرَّ
ً -والِهفُّ  : سمك ِصغار. -أيضا  والَهفُّ

: الخفيف من الرجال.  وقال ابن عبّاد: الِهفُّ
تَرق للسُّفُن يُسمى: ُزقاقَ  باء فيه ُمخ   الَهفَِّة. وقال الليث: موِضع من البَِطيَحة كثير القَص 

: أي طيّاش. ومنه حديث الحسن البصري: أنه ذكر الحّجاج فقال: ما كان إالّ ِحماراً َهفّافاً.  وحمار َهفّاف 
لُّ الَهفّاف: غير ظليل، وقيل: الساكن، وقيل: البارد.  والّظِ

: خفيف الطيران، قال عمرو بن أحمر الباهلّي يِصف بي َض النَّعام:   وجناح َهفّاف 

هِ  يََظلُّ  قَفَـي    َهفّافاً ثَِخي نا ويَل َحفُُهنَّ   يَُحفَُّهنَّ بِقَف 

 أي يُل بُِسهن َجناحاً، وجعله ثَخينا لتراكب الريش عليه.
 وقميص َهفّاف: أي رقيق شفاف، والَهفّاُف: البّراق، ورجل َهفّاُف القميص.

ّمة:   وقول ذي الرُّ

تُـهُ  وأب يَضَ  ـذ  ِم ُمع تَِصباً َضمرا"فِجئ  “  َهفّاِف القَِمي ِص أخ    ُت بِِه للقَو 

 "يعني الفُؤاد؛ أي الِجل دة التي على الفُؤاد".
يح الُهفّافَة: الّساِكنة الطَّيِّبة.  والّرِ



جه  -رضي هللا عنه-وفي حديث علي   ه َكو  نَة  من َربِّكم( قال: لها وج  ُت فيه َسِكي  أنه قال في قوله تعالى: )أن  يَأِتيَُكُم التّابُو 
 اإلنسان؛ ثم هي بعد ريح َهفّافَة . أي سريعة المّرِ في هبوبها.

مة:   والَهِفي ُف: سرعة السير، قال ذو الرُّ

نا نَع َسةً قُل ـُت َغـنِّـنـا إذا قاءَ   ما نَعَس  واِحلِ  بَخر  فَع  من َهِفي ِف الرَّ   وار 

: ضامر البطن.  ورجل َهف َهاف 
. : َكَهفّاف   وقميص َهف َهاف 

: غير كثيف.وريش هَ   ف َهاف 
 والَهف َهاُف: العطشان.

ُف: الَجبان، ويقال: الحديد القل ب؛ والقفز من األرض. ُف واليَأ فُو  فُو   واليَه 
 وجارية ُمَهفَّفَة وُمَهف َهفَة: َخِمي َصة البطن الدقيقة الَخِصر، قال امرؤ القيس: 

قُو   تََرائبُها  بَي ضاُء غيُر ُمفَاَضة ُمَهف َهفَة     لَة  كالسََّجن َجلِ َمص 

 وقال ابن األعرابي: َهف َهَف الرجل: إذا مَكَشَق بدنه فصار كأنه غصن يميد مالحة.
 وقول عمرو بن احمر الباهلي يصف امرأة: 

حّي  بَوع ِس َخـِمـي لَة   َكبَي َضةِ  ِشِه َصع لُ  يَُهف ِهفُها  أُد  ُشو    َرأ ل  بُجؤ 

أ ل.أي يُحركها ويدفعها ليُف رج عن ال  رَّ
 وقال ابن عبّاد: االهتِفاف: بريق السراب؛ والَدوي في المسامع.

 والتركيب يدل على ِخفّة وسرعة في سير وصوت.

 هقف

 : قِلة شهوة الطعام.-ابن عبّاد: الَهقَُف ?بالتحريك

 هكف

ُف ?زعموا : وهو موضع، والن-ابن دريد: الَهك  ف : السرعة في العَدو والَمشي، ومنه بناء َهن َكف  ون زائدة. وقال َمّرة: الَكه 
 زعموا.

 هلغف

ل   َدح   : الُمضطرب الَخل ِق.-ابن الفََرجِ: سمعت زائدة: الِهلَّغ ُف ?مثال ِجر 

 هلف

ُف: العظيم الجافي، قال قيس بن عاصم الِمن قَريُّ ?رضي هللا عنه يرد على امرأته من فوسة بنت زيد الفوارس بن  -الِهلَّو 
ب  ّيِ قولها: ُحصين بن ضرار الضَّ

بِه   ِبهاً أباكا أش   أبيفلن تَناَل ذاكـا أّما  أبي أو أش 

    عن تَنَالَهُ يَداكا تَق ُصرُ 

 أرادت: أن تناله. فقال قيس: 

بِه   ـبِـه  َعـَمـل   أش  ف  َوَكـل   وال  أبا أبيَك أو أش  و   تَُكونَـنَّ كـِهـلَـّ

بِحُ  َجِعِه قـد ان ـَجـَدل   يُص  قَ   في َمض    إلى الَخي راِت َزن أً في الَجبَل   وار 

ف:  ف: الرجل الكبير الَهِرم. وقال الليث: الِهلَّو  وقال ابن األعرابي: الثقيل البطيء الذي ال غناء عنده. وقال األموي: الِهلَّو 
 الَكذُوب من الرجال.

 والِهلَّوُف: اللِّحية الضخمة.
ف: وهو الكثير الشَّعَِر الجافي.وقال ابن دريد: الَهلَُف: فعلُممات، ومنه اشتِقا  ق رجل ِهلَّو 
فَة: كثيرة الشعر، وأنشد غيره:   وِلحية ِهلَّو 

فَة   هـا ُجـَواِلـقُ  ِهلَّو  َداءُ   كأنَـّ   ال بارَك فيها الخاِلقُ  نَك 



ل  ولها لها    بَـنَـائقُ  فُُضو 

ُف: الجمل الكبير؛ واليوم الذي يستُر َغما  مه شمسه.وقال ابن فارس: الِهلَّو 
فَة: العجوز.  وقال ابن عبّاد: الِهلَّو 

أس واللحية. : كثير شعَِر الرَّ  ورجل ُهل فُوف 
.  والتركيب يدل على ِكبر وِضَخم 

 هلقف

ل   َدح  م الّضخُم.-ابن عبّاد: الِهلَّق ُف ?مثال ِجر   : الفَد 

 هنف

نَاُف: ضحك فيه فُتُور كضحك الُمَستهِزِئ.  اإله 
نَفَ  َهاِش وهو التََّهيُُّؤ للبُكاء.وقال األصمعي: أه    الصَّبي: وهو ِمثل اإلج 

نِفاً وُمَهنِّفاً. ِني ُف: اإلسراع، يقال: أق بََل ُمه  نَاُف والتَّه   وقال غيره: اإله 
نَاف، قال الُكَمي ت:  ِزئ؛ مثل اإله  تَه   والتََّهانُف: َضحك فيه فُتور كضحك الُمس 

َحي ِن بَي ضاُء  ُمَهف َهفَةُ   وتَل عَـبُ  للُجّهاِل منهم تََهانَفُ   كاِعب  الَكش 

 وأنشد الليث: 

ِلهِ  إذا ل َن الَحديَث أله  نَهُ بالتَّهانُفِ  َحِديثَ   ُهنَّ فَصَّ ل  نا فَصَّ   الرَّ

نا ها هنا: اللَّهو. وكذلك الُمهانَفَةُ والِهنَاُف، وأنشد:   قال أبو ليلى: الرَّ

ِلهـا نَغُضُّ  َن على ِرس  ِن النََظر   س نِ بِحُ   الُجفُو    الِهنَاِف وَخو 

جال. وقال األصمعي: الُمَهانَفَةُ: الُمالَعبَةُ.  وهذا نَعت في َضحك النساء ال يُوصف به الر ِ

 هوف

ُف ?بالضم ؛ تَلُفَّهُ -الُهو  ف  نَاه ليس بِعُل فُو  ؛ َحشى من  : الريح الحارة، وقال ابن دريد: الباِرَدة، قالت أّم تأبََّط شراً تُؤبِّنُه: واب  ف  ُهو 
ف.  ُصو 

  ً ُف ?أيضا : إذا كان جباناً ال خير فيه.-والُهو  ف   : الرجل األحمق. وقال ابن ُدريد: رجل ُهو 
ف: نحو ِسَحاِء البَي ض.  وقال ابن عبّاد: الُهو 

 والتركيب يدل على الِخفَّة.

 هيف

باء التي تجر ي بين الجنوب والدَّبُور من تحت مجرى ُسهيل، قال ذو الَهي ُف: الريح الحارة تأتي من قِبل اليمن؛ وهي النَّك 
ّمة:   الرُّ

حَ  ها نََكبُ  َهي ف    البَق َل نَأّج  تَِجيُء بِـهِ  وَصوَّ   يَمانِيَة  في َمّرِ

يانِها. وإنما جَمع األديان ألن الَهي َف اسم ِجن س، وجاء بالالّم على َمعنى إلى؛ أي َرجعت إل ى عاداتها. وفي المثل: ذهبت َهي ف  ألد 
ل إنسان وقال أبو ُعبد: الَهي ُف السَّموم وقولهم: ألديانها؛ أي لعاَدتِها، وعاَدتُها أن تَُجفَِّف كل شيء وتُيَبِّسه. يُضرب عند تَفَرق ك

 لشأنه، وقيل: يُضرب لكل من لزم عادته ولم يُفاِرقها.
ِق: التي تعطش سريعاً، وهي من الياء، وكذلك يَاُف. والهافَةُ من النُّو   الِمه 

يَاف: الذي قد هافَت  إِبلُه، قال عمرو:   وقال الليث: الِمه 

تَواها إذا يَاُف ذو اإلِبِل اج  َرضَ   الِمه  يَةَ الَجَمِل الُمِغدِّ  وأع    ِمش 

 وقال األصمعي: رجل ُمْهيَاٌف: سريع العطش، قال الشَّْنفَرى: 

تُ  يَاف  يُعَّشي َسَواَمهُ  ولَس  ـلُ  ُسق بانُهاوهيَ  ةً ُمَجدَّعَ   بِِمه   بُهَّ



نَاُق. يَاُف من افبل: الِمع   وقال ابن عبّاد: الِمه 
 ورجل َهي فاُن: أي عطشان.

ُر البطن والخِصرة، وقد َهيَِف َهيَفاً. وهاَف يَهاُف َهي فاً: لغة في َهيَِف َهيَفا؛ وهي لغة تميم. وامرأة -والَهيَُف ?بالتحريك : ُضم 
.َهي فَاُء، وفرس َهي فَا  ُء، وقوم وخيل ِهيَف 

يح، وكذلك اإلبل، وهي إبل هائِفَة.  وقال ابن عبّاد: يقال للعبد إذا ابق: هاَف يَهاف؛ أي يستقبل الّرِ
 وقال غيره: أَهاَف القوم: أي َعِطَشت إبلُهم، قال: 

  أَهافُوا َزَعُموا وأن َزُعوا وقد

 الشتاء.وتََهيََّف الرجل: من الَهي ِف، كما يقال تََشتّى: من 
تَاَف: أي َعِطش.  واه 

 والتركيب يدل على حرارة وعطش؛ ثم يُستعار ذلك.

 يسف

قاع يَمدح ُمَريَّ بن ربيعة بن مسعود الكلبي:  يت: اليََسُف: ذُباب، وأنشد لعَِدي بن زيد بن مالك بن َعِدّيِ بن الّرِ  ابن السّكِ

ـَكـِرس   حتّى   ِربُهُ في الغابَِة اليََسفُّ يَض   كاللَّي ثِ   أتَي ُت ُمَريّاً وهو ُمن 

 ويروى: "السَّعَُف" وهما بمعنى، قال: ولم نَسمع بهذين إالّ في هذا الشعر، قال: ولعلّهما يكونان لُغة لهؤالء القوم.

 

 

 


